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Ata número trinta e seis da sessão ordinária realizada no dia vinte e quatro do 

mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e dois, 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: O Projeto de Lei nº 041/2022 

Súmula: Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023 e 

dá outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e 

Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 

parecer. O Projeto de Lei nº 45/2022 Súmula: Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do 

Paraná S.A, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 

Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. 

Dar entrada nos seguintes Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo 

Municipal: Projeto de Lei nº 047/2022 Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 

abrir Crédito Suplementar e dá outras providências; Projeto de Lei 048/2022 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar e dá outras 

providências e Projeto de Lei 049/2022 Súmula: Autoriza o Executivo Municipal 

a abrir Crédito Suplementar e dá outras providências, nas comissões 

permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas 

Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 07 de novembro de 

2022, para fins de única discussão e única votação. Dando continuidade a 

presente sessão ordinária, passando para a Ordem do Dia, a Presidência desta 

Casa de Leis passou a palavra ao Nobre Vereador Martim Marques Bonfim 

para que o mesmo proceda com a letura do requerimento de numeração 

11/2022 de sua autoria, o qual requer para que seja enviado ofício ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal em exercício, Prefeito Marcos Paulo Romanhiuk, 
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requerendo para que seja encaminhada para esta Câmara Municipal, em meio 

físico ou digital, a relação de quantidade de materiais (pedras que foram 

colocadas nas estradas municipais e vias urbanas),  período de janeiro de 2021 

até a presente data, inclusive indicando veículos e motoristas que participaram 

dos respectivos trabalhos de transporte das cargas. Colocado em discussão e 

votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia 

o Nobre Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a leitura do 

requerimento de numeração 12/2022 de sua autoria, o qual requer para seja 

enviado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal em exercício, Prefeito 

Marcos Paulo Romanhiuk, requerendo para que seja encaminhada para esta 

Câmara Municipal, a lista dos agricultores beneficiados com o programa horas 

máquinas e doação de pedras pela municipalidade, no período compreendido 

entre janeiro de 2021 até a presente data. Neste relatório deverá conter o nome 

do beneficiado, localidade de residência, horas trabalhadas em benefício deste 

agricultor, quantidade de material doado e, em caso de compra, enviar o 

comprovante de pagamento. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia a Presidência passou a 

palavra para a Nobre Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz com objetivo da 

mesma proceder com a leitura do requerimento de numeração 13/2022 de 

autoria da Mesa Diretora desta Câmara Municipal, os quais requerem envio de 

ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal em exercício, Prefeito Marcos 

Paulo Romanhiuk, requerendo para que seja encaminhada para esta Câmara 

Municipal, cópia do boletim de acidente de trânsito ocorrido dia 04 de outubro 

de 2022, com o veículo oficial (gol branco) deste Município com placas AVL 

2359. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Na sequencia a Presidência desta Casa de Leis passou 

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

proceda com Vosso requerimento verbal, o qual requer envio de 

correspondência ao Chefe do Poder Executivo Municipal em exercício, Prefeito 

Marcos Paulo Romanhiuk, requerencdo para que seja encaminhado para esta 

Casa de leis relatório sobre as ações do Poder Executivo em relação a políticas 
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públicas de fomento e geração de empregos em nosso Município. Neste 

relatório deverá conter as ações já realizadas, as ações que estão em 

andamento, e ainda, as pretensões, planejamentos e dificuldades encontradas 

por esta municipalidade a respeito da estruturação de uma área industrial em 

nossa cidade. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade 

dos Vereadores presentes. Em seguida, 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. Iniciando o uso 

da palavra livre, nesta sessão ordinária, pelo Ilustre Vereador Martim Marques 

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

encerrou a presente sessão ordinária. O Segundo-Secretário, Vereador Daniel 

Gomes, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação 

e discussão, segue assinada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, Crispim 

Viana de Moura, Primeira-Secretária Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz, 

Segundo-Secretário, Vereador Daniel Gomes 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 : ______________________________________  
   
 
 
 
 


