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Ata número vinte e nove da sessão extraordinária realizada no dia três do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. 
Dando início a sessão extraordinária, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
convidou a Secretária ad hoc, 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 sequência em votação. 
Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes nesta sessão 
extraordinária. Dando continuidade à presente sessão extraordinária, passando 
para a Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente questionou a todos 
os Vereadores presentes, para que de posse de cópias do relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI nº 001/2021, se os mesmos 
apresentam algum destaque ao referido relatório, na sequencia, sem que fosse 
apresentado alguma menção ao presente relatório, a Presidência passou a 
palavra ao Doutor Vinícius, assessor jurídico desta Câmara Municipal, para que 
o mesmo possa explanar sobre os procedimentos tomados no decorrer dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito nº 001/2021, o qual explanou 
que a comissão teve seu início através de documentos encaminhados pelo 
Poder Executivo Municipal e estes, após análise, contatou-se indícios de 
possíveis irregularidades. Registra-se que a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, teve como objetivo de investigar os seguintes fatos:  Apurar as 
diversas irregularidades e atos ilegais ocorridos junto ao Departamento de 
Recursos Humanos do Poder Executivo, especialmente no período 
compreendido entre 2017 e 2020. Considerando os expedientes recebidos e 
oriundos do Poder Executivo Municipal durante os primeiros meses deste ano, 
há fortes indícios de que no período citado diversos servidores foram 
beneficiados com pagamentos irregulares/ilegais através de um esquema 
engendrado e articulado que, possivelmente, envolveu várias pessoas. Os 
pagamentos ocorriam sob as mais variadas rubricas, dentre as quais 
destacam-se: cumulação de funções gratificadas/gratificações para um mesmo 
servidor; cumulação de funções gratificadas/gratificações com horas extras; 
pagamentos de funções gratificadas/gratificações e/ou horas extras a 
ocupantes de cargo em comissão; criação de eventos fantasiosos para 
justificar pagamentos indevidos, dentre outros. Referidas práticas ilegais, se 
comprovadas, certamente ensejarão a responsabilização administrativa, civil e 
criminal dos envolvidos. A CPI restou constituída pelos Vereadores Crispim 
Viana de Moura, atuando como Presidente, Vereador Fabiano José Bueno, 
atuando como Relator e Vereador Jandir Machado de Azevedo, atuando como 
membro da referida CPI.  Em seguida foi procedida a leitura do relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sequencia, após ouvido o plenário, o 
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referido relatório final foi aprovado por unanimidade dos vereadores, bem como 
será encaminhado ao Poder Executivo Municipal, para fins de instalação de 
Processo Administrativo Disciplinar; ao Ministério Publico Estadual; ao Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e Grupo GAECO, para que os referidos órgãos 
adotem as providências que julgarem cabíveis. Na sequência, a Presidência 
ofereceu a palavra para que cada Vereador, que assim desejasse utilizar a 
palavra para considerações finais. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente encerrou a presente sessão extraordinária. 
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, 
Primeiro-Secretário Vereador Crispim Viana de Moura, Segunda-Secretária, 
Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz e demais 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 : ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 


