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Ata número trinta e três da sessão ordinária realizada no dia vinte e sete do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, nas 
dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. 
Dando início a sessão ordinária, 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 ordinária. Na sequência 
dando início ao pequeno expediente foi feita a leitura das correspondências 
enviadas para esta Casa de Leis, dentre elas, ofício nº 425/2021 encaminhado 
pela Secretaria Municipal de Governo. O Parecer Prévio da Primeira Câmara 
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná relativo 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. O 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, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da 
Municipalidade, quanto ao Nosso Ofício de numeração 192/2021. O Projeto de 
Lei de Iniciativa da Câmara Municipal nº 009/2021 Súmula: Cria o dia da 
Consciência Histórica no Município de Paulo Frontin, e dá outras providências, 
continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e 
Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer. para até o dia 
27 de Setembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. O 
Projeto de Lei nº 030/2021 Súmula: Institui no âmbito do Município de Paulo 
Frontin o PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES DE ÁGUA, denominado RENASCENTE, e dá outras 
providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer 
para até o dia 04 de Outubro de 2021, para fins de única discussão e única 
votação. O Projeto de Lei nº 031/2021 Súmula: Declara de Utilidade Pública 
Municipal a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF do Colégio 
Estadual do Campo Francisco Gawloski, com CNPJ sob nº 05.643.502/0001-
54, e dá outras providências, continua nas Comissões Permanentes de 
Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e 
emissão de parecer para até o dia 04 de Outubro de 2021, para fins de única 
discussão e única votação. Dar entrada no Projeto de Resolução nº 006/2021 
Súmula: Autoriza a desincorporação e a transferência gratuita ao Poder 
Executivo Municipal dos bens inservíveis que especifica, e dá outras 
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providências, nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças 
e Orçamento e Políticas Gerais para analise e emissão de parecer para até o 
dia 04 de Outubro de 2021, para fins de única discussão e única votação. 
Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a Ordem do 
Dia, o Excelentíssimo Senhor Vereador Isidorio Nicolau Pech solicitou 
antecipação do tramite da Resolução nº 006/2021, em virtude de se tratar de 
assunto interno desta Casa de Leis. Sendo tal solicitação colocada em 
discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. E 
seguida foi colocada em discussão o Projeto de Resolução nº 006/2021 
Súmula: Autoriza a desincorporação e a transferência gratuita ao Poder 
Executivo Municipal dos bens inservíveis que especifica, e dá outras 
providências, em seguida colocou o mesmo em votação. Resolução aprovada 
por unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida, A Presidência 
passou a palavra para o Nobre vereador Celso Osmar Kaminski para proceder 
com a leitura da indicação de numeração 060/2021 de autoria dos Vereadores 
Celso Osmar Kaminski, Jonee Pesch e Jandir Machado de Azevedo. Os quais 
solicitam envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
indicando para que seja providenciada a instalação de uma placa, nas 
proximidades do Museu Municipal, antiga estação ferroviária, em memória as 
vítimas da explosão ocorrida no ano de 1943.   Colocada em discussão e 
votação. Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia 
foi passada a palavra ao Nobre Vereador Celso Osmar Kaminski para que o 
mesmo proceda com a leitura do requerimento de numeração 053/2021 de 
autoria dos Vereadores Celso Osmar Kaminski e Jandir Machado de Azevedo, 
os quais solicitam envio de correspondência ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, solicitando ao Prefeito Jamil Pech para que seja enviado a esta 
Casa de Leis, relatório referente ao ICMS Ecológico. Neste relatório deverá 
conter quais áreas foram adquiridas, especificando os locais e o total das 
áreas, também deverá informar se o município já está recebendo o dinheiro, 
qual a forma de pagamento (anual ou mensal) e no que está sendo gasto e/ou 
para que será gasto. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Em seguida os Vereadores Jonee 
Pesch e Celso Osmar Kaminski solicitaram um requerimento verbal, solicitando 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo gentione junto 
aos Órgãos Estaduais para que o Estádio Municipal Francisco Gawloski, de 
propriedade do Estado seja doado para Nosso Município, proporcionando na 
sequencia, para que Nosso Município possa estar realizando as obras de 
melhorias, objetivando a qualidade de vida no departamento de esportes de 
nosso Município. Solicitaram também para que o terreno do pátio do DER onde 
encontra-se lotado a Secretaria de Obras, também possa ser doado para 
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Nosso Município de Paulo Frontin. Colocado em discussão e votação. 
Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequência, 
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, 
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 : ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 


