
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

Ata número vinte e quatro da sessão ordinária realizada no dia doze do mês de 

Julho 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, com relação ao Ofício nº 016/2021 oriundo da 

Associação Cultural de Difusão Comunitária Amigos da Terra de Paulo Frontin 

– Radio Cidade FM, a Presidência informou a todos os Vereadores que este 

espaço está aberto para todos os Vereadores que tiverem interesse em 

contribuir com informações de interesse do Município. Para tal finalidade, basta 

o Vereador gravar o assunto que deverá ser de interesse público, que a 

Câmara, através de seus profissionais, fará a readequação para garantir sua 

efetiva publicação. 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 o dia 12 de 

julho de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dando 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente de posse dos pareceres favoráveis à 

tramitação, das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 

Orçamento e Políticas Gerais. Colocou em discussão o Projeto de Emenda 

Modificativa nº 001/2021 aos Projetos de Lei nº 17/2021(LDO) e 18/2021(PPA). 

Em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Em seguida a Presidência de posse dos pareceres 

favoráveis à tramitação, das comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais. Colocou em discussão o Projeto de 

Lei nº 17/2021 (devidamente emendado). Sumula: Dispõe sobre ações 
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prioritárias da Administração Pública Municipal, Metas e Riscos Fiscais, 

Diretrizes Gerais para Elaboração da Proposta Orçamentária, Normas de 

Execução Financeira a serem executadas pelo Município de Paulo Frontin, no 

exercício de 2022, e dá outras providências. Em seguida colocou o mesmo em 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida a 

Presidência de posse dos pareceres favoráveis à tramitação, das comissões 

permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 

Gerais. Colocou em discussão o Projeto de Lei nº 18/2021 (devidamente 

emendado). Sumula: Dispõe sobre o Plano Plurianual – 2022 a 2025, expresso 

em normas, ações prioritárias, diretrizes, objetivos e metas a serem 

observados pelas Unidades da Administração Direta, Fundos e órgãos da 

Administração Indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do 

Município de Paulo Frontin, e dá outras providências. Em seguida colocou o 

mesmo em votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na 

sequencia a Presidência de posse dos pareceres favoráveis à tramitação, das 

comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 

Políticas Gerais. Colocou em discussão o Projeto de Lei nº 25/2021 Sumula: 

Concede reposição de perdas inflacionárias nas remunerações dos Servidores 

Municipais, Empregados Públicos, Servidores ocupantes dos cargos em 

provimento em Comissão, Celetistas, Conselheiros tutelares e da outras 

providencias. Em seguida colocou o mesmo em votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida a Presidência de posse 

dos pareceres favoráveis à tramitação, das comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais. Colocou em 

discussão o Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal 004/2021 Sumula: 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar pelo Poder 

Legislativo e dá outras providências. Em seguida coloco o mesmo em votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 

Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Celso Osmar 

Kaminski para que o mesmo proceda com a leitura do Requerimento nº 

047/2021 de sua autoria. O qual requer envio de correspondência ao Chefe do 
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Poder Executivo Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que seja 

enviado a esta Casa de Leis, relatório sobre o leilão de bens que estava 

programado desde o ano passado, o relatório deverá indicar se a Prefeitura 

Municipal venceu todos os trâmites burocráticos ou se eles foram suspensos, 

onde estão atualmente e em que estado de conservação se encontram, os 

automóveis que iriam a venda e por fim, apontar, qual servidor, atualmente, é o 

responsável por dar continuidade a este processo. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida o 

Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Vereador Celso Osmar 

Kaminski para que o mesmo proceda com a leitura da Indicação nº 049/2021 

de autoria dos Vereadores Andrea Soraia Blaskievicz e Celso Osmar Kaminski. 

Os quais requerem envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que sejam colocadas 

luminárias, no bairro Barreiros, no trecho entre a “ponte velha” e a residência 

do sr. José Rivaldo Dias, bem como, sejam consertadas todas as lâmpadas 

defeituosas, que atualmente encontram-se no referido bairro. Colocado em 

discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Em seguida o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra a Vereadora 

Andrea Soraia Blaskievicz para que a mesma proceda com a leitura da 

Indicação nº 050/2021 de autoria dos Vereadores Andrea Soraia Blaskievicz e 

Celso Osmar Kaminski. Os quais requerem envio de correspondência ao Chefe 

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

gestione junto a Secretaria competente, para que seja providenciado com a 

máxima urgência que a indicação requer, manutenção da rua pertencente ao 

bairro barreiros próximo a residência do Senhor Alucio Eckert e Granja do 

Senhor Busko, situada neste Município. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia, 

passando para o Grande Expediente, foi passada a palavra ao Vice Prefeito 

Municipal MARCOS ROMANHIUK o qual explanou sobre assuntos gerais 

referentes à sua pasta como Secretario Municipal de Agricultura. Na sequencia 

foi passada a palavra ao convidado, Prefeito Municipal JAMIL PECH, o qual 
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relatou sobre o primeiro semestre de gestão. Salientando que nesta sessão 

houve uma inversão de pauta e o Grande Expediente aconteceu no início da 

sessão ordinária. 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 


