
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

Ata número vinte e cinco da sessão ordinária realizada no dia dois do mês de 
Agosto 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, diversos ofícios enviados pela Municipalidade, 
respondendo a correspondências da Câmara. 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. Dar 
entrada no Projeto de Lei nº 026/2021 Súmula: Institui o Plano Municipal de 
Arborização Urbana do Município de Paulo Frontin/PR, e dá outras 
providencias, nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças 
e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para o dia 
16 de Agosto de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dar 
entrada no Projeto de Lei nº 027/2021 Súmula: Dispõe sobre Revogação da Lei 
Municipal nº 842/2011, bem como a reversão de imóvel constituído da 
Matrícula nº 3.211, com área total de 11.325,58 m2, nas Comissões 
Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais para analise e emissão de parecer para o dia 16 de Agosto de 2021, 
para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei nº 
028/2021 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal, a conceder 
concessão de direito real de uso de bem público pelo prazo de 20 (vinte) anos 
parte do imóvel de propriedade do Município de Paulo Frontin, matrícula nº 
7.262, instituindo em favor da Associação dos Produtores da Agricultura 
Familiar e Produtos Coloniais de Paulo Frontin – APAF, conforme a legislação 
vigente, e dá outras providencias, nas Comissões Permanentes de 
Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e 
emissão de parecer para o dia 16 de Agosto de 2021, para fins de única 
discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei de iniciativa da 
Câmara Municipal nº 005/2021 Súmula: Declara de Utilidade Pública a 
Associação dos Agricultores da Comunidade de Gonçalves Junior e Região 
(Agrigonçalves), com CNPJ 04.028.419/0001-02, e dá outras providencias, nas 
Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e 
Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para o dia 16 de Agosto de 
2021, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de 
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Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 006/2021 Súmula: Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de castração gratuita aos animais da população carente do 
Município de Paulo Frontin, e dá outras providencias, nas Comissões 
Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 
Gerais para analise e emissão de parecer para o dia 16 de Agosto de 2021, 
para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Lei de 
Iniciativa da Câmara Municipal nº 007/2021 Súmula: Dispõe sobre as diretrizes 
para as ações de Promoção da Dignidade Menstrual e o fornecimento gratuito 
de absorventes higiênicos no Município de Paulo Frontin, e dá outras 
providencias, nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças 
e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para o dia 
16 de Agosto 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 Convidou o Vereador Jonee Pesch para 
proceder com a leitura da Indicação nº 051/2021 de autoria dos Vereadores 
Jonee Pesch, Martim Marques Bonfim, Celso Osmar Kaminski, Daniel Gomes, 
Jandir Machado de Azevedo e Isidorio Nicolau Pech. Os quais solicitam envio 
de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal Excelentíssimo 
Senhor Jamil Pech, indicando para que o mesmo gestione junto a Secretaria 
competente, para que, quando for feito o serviço de empedramento e 
patrolamento das estradas do interior de Nosso Município, indicamos para que 
o mesmo serviço seja estendido para o acesso das propriedades de Nossos 
Munícipes. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequencia a Presidência convidou o Vereador 
Crispim Viana de Moura para proceder com a leitura da Convocação nº 
002/2021 de autoria dos Vereadores Crispim Viana de Moura, Fabiano José 
Bueno e Isidorio Nicolau Pech. Os quais solicitam envio de correspondência ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, convocando A Secretária Municipal de 
Educação, Sra Michele Regina Potuk, para comparecer nas dependências 
desta Câmara Municipal, na próxima sessão ordinária a ser realizada dia 09 de 
Agosto de 2021, às 18 horas, para tratar dos seguintes assuntos: - Como será 
feito o retorno das aulas de forma presencial em Nosso Município de Paulo 
Frontin; - Transporte escolar; - Demais assuntos correlatos. Colocado em 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores. Na 
sequencia, passando para o Grande Expediente, foi passada a palavra para à 
Chefe da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, 
Excelentíssima Senhora Gabi Bakri, a qual informou aos presentes que está 
confirmada a vinda do ônibus lilás para Nosso Município de Paulo Frontin, tal 
vinda do ônibus lilás com seu devido objetivo que é o de sensibilização e 
combate ao enfrentamento à violência contra a Mulher, a qual acontecerá ainda 
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no mês de agosto deste ano, atendendo assim a solicitação da Câmara 
Municipal, através da Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz. Em seguida 
utilizou-se da palavra o Delegado da Policia Civil de União da Vitoria, 
Ilustríssimo Senhor Douglas Possebom, por fim, foi passada a palavra para a 
escriva da Policia Civil, Ilustríssima Senhora Paola Gebrim Jumes, tema de 
todas as explanações foi o enfrentamento e combate  à violência contra a 
Mulher. 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 


