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Ata número vinte e um da sessão ordinária realizada no dia vinte e um do mês 

de Junho do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, nas dependências 

da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando inicio a 

sessão ordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente Convidou a Secretária 

Adoc, nomeada através da portaria de nº 003/2018, para que a mesma 

proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida a 

mesma foi colocada em discussão, na sequencia em votação. Aprovada por 

unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequencia 

dando início ao pequeno expediente foi feita a leitura das correspondências 

enviadas para Esta Casa de Leis, dentre elas ofícios 256, 257 e 259 oriundos 

da Secretaria Municipal de Governo e Ofício 51/2021 encaminhado pela 

Direção do Colégio do Campo Professor Francisco Gawlouski. O parecer do 

Tribunal de Contas relativas ao exercício financeiro de 2018 de 

responsabilidade dos ex Prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antonio 

Gilberto Gruba, continua na comissão permanente de Finanças e Orçamento 

para análise e emissão de parecer para até o dia 12 de julho de 2021, para fins 

de única discussão e única votação. Com relação aos projetos de 

suplementação de numeração 020/2021; 022/2021 e 23/2021, bem como 

também O Projeto de Lei nº 17/2021 (LDO 2022) e o Projeto de Lei nº 

018/2021 (PPA 2022-2025) foi oficiado o Poder Executivo, de acordo com as 

atas das comissões permanentes, para que tais projetos sejam 

adequadamente corrigidos e, na sequencia, substituídos, uma vez que em seus 

respectivos textos, existem inúmeros erros de digitação, grafia, português, 

referencias legais, códigos de dotações, organização de textos, dentre outros, 

os quais impedem uma correta análise dos referidos projetos. O Projeto de Lei 

Complementar nº 001/2021 Súmula: Altera o Anexo II da Lei Complementar nº 

002/2020 e dá outras providências, continua nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a 

presença dos responsáveis pelo Departamento de Tributação e Finanças para 

que compareçam ao Plenário, em dia de sessão ordinária, e expliquem 

detidamente, inclusive com a utilização de data show, a operacionalização e os 
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impactos do projeto, bem como se implicará em renúncia de receita. Dando 

continuidade a presente sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Celso Osmar 

Kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 044/2021 

de sua autoria. O qual requer envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech, para que seja colocado em todas 

as ruas do quadro urbano, que não possuírem pavimentação asfáltica e/ou 

empedramento sob título de manutenção provisória, o material conhecido como 

“pó de asfalto”. Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade 

dos Vereadores presentes. Em seguida a Presidência passou a palavra ao 

Vereador Celso Osmar Kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura da 

Indicação nº 045/2021 de sua autoria. O qual requer envio de ofício ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech, para que a 

Prefeitura Municipal, através de suas secretarias e departamentos 

competentes, dentro dos limites legais, incentive e provenha meios de 

ampliação da campanha “castração solidária” que vem atendendo animais de 

rua em nosso Município. Colocada em discussão e votação. Aprovada por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia a Presidência passou a 

palavra ao Vereador Crispim Viana de Moura, para que o mesmo proceda com 

a leitura da Indicação nº 046/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques 

Bonfim, Crispim Viana de Moura, Fabiano José Bueno e Isidorio Nicolau Pech. 

Os quais requerem envio de ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

solicitando ao Prefeito Jamil Pech, para que tome as providencias cabíveis no 

sentido de adesivar os veículos pertencentes à frota do Município, com a 

devida numeração de ordem cadastrada no sistema de patrimônio do 

Município, procedendo assim com os tramites legais para o registro de todos os 

veículos oficiais, solicitamos para que tal providencia  seja tomada inclusive 

para os veículos oficiais de uso do alto escalão do Poder Executivo Municipal. 

Colocada em discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Na sequencia a Presidência passou a palavra ao Vereador Celso 

Osmar Kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 
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047/2021 de sua autoria. O qual requer envio de ofício ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech, para que seja 

realizado, ainda neste ano de 2021, o georeferenciamento urbano de Paulo 

Frontin, bem como a criação de um banco de dados, de uso restrito da 

prefeitura, com todas as matrículas de imóveis urbanos. Colocada em 

discussão e votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Na sequencia foi passada a palavra para a Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz, para que a mesma proceda com a leitura do Requerimento de 

número 38/2021 de autoria dos Vereadores Martim Marques Bonfim, Andrea 

Soraia Blaskievicz, Crispim Viana de Moura e Daniel Gomes. Os quais 

requerem envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

Prefeito Jamil Pech para que envie informações sobre quantos acidentes 

ocorreram envolvendo veículos da frota oficial do Município de Paulo Frontin no 

primeiro semestre de 2021. Na resposta deverá ser informado em caso 

positivo, quais as providências tomadas pela Administração Municipal, o 

número do Boletim de Ocorrência Policial, quais foram abertos Inquérito 

Técnico e seu resultado, e naqueles que não foram abertos Inquérito Técnico, 

fundamente o motivo da não abertura. Deve indicar ainda se houve danos em 

valores ao erário público e qual a forma encontrada para compensar esses 

danos, indicando quem arcou com o prejuízo. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia 

foi passada a palavra para a Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, para que a 

mesma proceda com a leitura do Requerimento de número 39/2021 de autoria 

dos Vereadores Martim Marques Bonfim, Andrea Soraia Blaskievicz, Crispim 

Viana de Moura e Daniel Gomes. Os quais requerem envio de correspondência 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Jamil Pech para que envie 

informações sobre quanto o Município e a Fundação Municipal de Saúde 

receberam em dinheiro para combate a pandemia do Covid-19, no primeiro 

semestre de 2021. Na resposta deverá ser informado os valores totais, 

indicando o órgão de origem (se Federal ou Estadual), demonstrando quais 

valores eram recursos livres e quais recursos vinculados. Deverá ainda 
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informar como foram aplicados esses recursos em caso de recebimento, em 

qual projeto ou ação específica de combate ao Covid-19, e se ainda há saldo 

em caixa referente ao montante recebido. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia foi 

passada a palavra ao Vereador Celso Osmar Kaminski para que o mesmo 

efetue a leitura do requerimento de nº 40/2021 de sua autoria. O qual requer 

envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando 

ao Prefeito Jamil Pech para que seja enviado a esta Casa de Leis, relatório 

detalhado sobre o Departamento Municipal de Tributação. Neste relatório 

deverá conter o nome de todos os funcionários e estagiários do setor, bem 

como as funções que cada um desempenha. Deve-se indicar também, como 

está funcionando o serviço de cadastros do CCIR (Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural). Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade 

dos Vereadores presentes.  Na sequencia foi passada a palavra ao Vereador 

Celso Osmar Kaminski para que o mesmo efetue a leitura do requerimento de 

nº 041/2021 de sua autoria. O qual requer envio de correspondência ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que seja 

enviado a esta Casa de Leis, todas as certidões de ITBI (Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis), bem como as declarações de valor venal, 

relativas ao período de 1º de janeiro até 15 de junho de 2021.  Colocado em 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Na sequencia foi passada a palavra para a Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz para que a mesma efetue a leitura do requerimento de nº 42/2021 

de autoria dos Vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura, 

Andrea Soraia Blaskievicz, Daniel Gomes e Fabiano José Bueno. Os quais 

requerem envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que seja informado a Esta Casa de 

Leis, qual o valor gasto com merenda escolar, no exercício financeiro de 2020. 

Solicitamos também, para que seja encaminhado um comparativo referente a 

este valor gasto no ano de 2020 com merenda escolar, com outros anos 

anteriores, visto que, no ano de 2020 foi um ano escolar atípico, por conta da 
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pandemia do covid-19. Em se tratando de necessidade de manter a merenda 

escolar para crianças em situação de vulnerabilidade, solicitamos para que seja 

informado a quantidade de crianças nessa situação e o valor gasto para cobrir 

tal necessidade. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade 

dos Vereadores presentes. Na sequencia, passando para o Grande 

Expediente, nesta sessão ordinária não tivemos inscritos. Na sequência, 

seguiu-se para a palavra livre, onde todos os Vereadores fizeram uso da 

mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão ordinária. A segunda Secretária, Vereadora 

Andrea Soraia Blaskievicz, lavrou a presente ata, a qual lida, e, após ser 

colocada em apreciação e discussão, segue assinada pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente, Martim Marques Bonfim, 1.º Secretario, Senhor Vereador 

Crispim Viana de Moura, 2.º Secretária, Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz e 

demais Senhores Vereadores presente à sessão. 

ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ:____________________________________  

CELSO OSMAR KAMINSKI: ________________________________________  

CRISPIM VIANA DE MOURA: _______________________________________  

DANIEL GOMES: _________________________________________________  

FABIANO JOSÉ BUENO: __________________________________________  

ISIDORIO NICOLAU PECH: ________________________________________  

JANDIR MACHADO DE AZEVEDO: __________________________________  

JONEE PESCH: __________________________________________________  

MARTIM MARQUES BONFIM : ______________________________________ 

 
 


