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Ata número três da sessão ordinária realizada no dia vinte e um do mês de 
Fevereiro 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 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 Resolução nº 
008/2021 Súmula: Dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de 
Paulo Frontin – PR, continua nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de 
parecer. Os seguintes Projetos de Leis: Projeto de Lei nº 001/2022 Súmula: 
Altera os dispositivos da Lei 1062/2016, com alteração do Anexo IV, e dá 
outras providências, e, Projeto de Lei nº 002/2022 Súmula: Altera os 
dispositivos da Lei 930/2013 com alteração no Anexo 5, do Plano de Emprego, 
Carreira e Salários do Servidor Público Municipal de Paulo Frontin e dá outras 
providências; continuam nas comissões permanentes de Constituição e 
Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da 
Municipalidade, quanto ao Nosso Ofício de numeração 009/2022. Dar entrada 
nos seguintes Projetos de Lei de Iniciativa da Câmara Municipal: Projeto de Lei 
de Iniciativa da Câmara Municipal nº 002/2022 Súmula: Dispõe sobre a 
Reposição Salarial dos Servidores do Poder Legislativo do Município de Paulo 
Frontin e dá outras providências, e, Projeto de Lei de Iniciativa da Câmara 
Municipal nº 003/2022 Súmula: Dispõe sobre a Recomposição dos Subsídios 
dos Agentes Políticos do Poder Legislativo do Município de Paulo Frontin e dá 
outras providências nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, 
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer 
para o dia 07 de março de 2022 para fins de única discussão e única votação. 
Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a Ordem do 
Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente passou a palavra ao Nobre Vereador 
Celso Osmar Kaminski, para que o mesmo proceda com a leitura da indicação 
de numeração 004/2022 de autoria dos Vereadores Celso Osmar Kaminski, 
Jandir Machado de Azevedo e Jonee Pesch, os quais solicitam envio de 
correpondencia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, indicando que o site 
oficial da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin seja reestruturado, corrigido e 
tenha os serviços online ampliados, de forma a oferecer facilidade de 
navegação, emissão correta de documentos, como os carnês de IPTU e ainda, 
que, nos termos da indicação 048/2021 de nossa autoria, tenha um serviço de 
protocolo a disposição dos munícipes. Colocada em discussão e votação. 
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Aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o 
Excelentíssimo Senhor Presidente coloca em única discussão o Projeto de Lei 
de Iniciativa da Câmara Municipal nº 001/2022 Súmula: Concede Título de 
Cidadã Honorária do Município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, a Ilustre 
Cidadã DIVA SCARAMELLA OGIBOWSKI e dá outras providências. Em 
seguida coloca o mesmo em única votação. Aprovada por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Na sequência, passando para o Grande Expediente, 
nesta sessão ordinária houve inversão de pauta e a equipe técnica da 
Secretaria da Assistência Social do Município de Paulo Frontin, as quais 
compareceram, atendendo ao convite desta Câmara Municipal, fornecendo as 
devidas explicações detalhadas sobre os critérios utilizados pela 
Municipalidade com relação aos benefícios concedidos aos afetados pela 
queda de granizo, que prejudicou várias famílias de diversas localidades de 
Nosso Município. Seguindo os tramites normais, foi passada a palavra ao 
Nobre Vereador Martim Marques Bonfim para que o explanou sobre a 
comissão de sindicância Municipal.  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. 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 : ______________________________________ 
 

 

 

 

 


