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Ata número quatorze da sessão ordinária realizada no dia nove do mês de maio 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, para emissão de parecer. 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 053/2022. Os 

seguintes Projetos de Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 

014/2022 Súmula: Dispõe sobre a Criação da Unidade do Sistema de Controle Interno 

no Município de Paulo Frontin/PR e dá outras providências; e, Projeto de Lei nº 

015/2022 Súmula: Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal a Lei 

Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração Pública 

Municipal e dá outras providências; continuam nas comissões permanentes de 

Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e 

emissão de parecer. Dar entrada no Projeto de Lei de iniciativa da Câmara Municipal 

nº 004/2022 Súmula: Altera os dispositivos da Lei Municipal nº 943/2013 e da Lei 

Municipal nº 1216/2019 e dá outras providências, nas comissões permanentes de 
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Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para analise e 

emissão de parecer para até o dia 23 de maio de 2022. Dar entrada nos Projetos de 

Lei nº 022/2022 Súmula: Dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública 

Municipal, Metas e Riscos Fiscais, Diretrizes Gerais para Elaboração da Proposta 

Orçamentária, Normas de Execução Financeira a serem executadas pelo Município de 

Paulo Frontin, no exercício de 2023, e dá outras providências, e, Projeto de Lei nº 

023/2022 Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de 

crédito com a agência de fomento do Paraná S.A. 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 23 de maio de 2022. Neste 

momento foi executada a leitura da resposta do Nobre Vereador Jandir Machado de 

Azevedo acerca do ofício de numeração 102/2022, onde, a Presidencia desta Casa de 

Leis, informou ao Nobre Vereador Jandir Machado de Azevedo, bem como também, a 

todos os presentes e internautas que a resposta protocolizada pelo Vereador não 

corresponde ao exclamado em seu pronunciamento realizado dia 18 de abril de 2022. 

Em seguida, Vereador Martim Marques Bonfim também questionou ao Vereador 

Jandir Machado de Azevedo que, o que foi retratado em sua resposta não tinha 

conexão com as denuncias que o Nobre Vereador fez em plenário. Aproveitando a 

oportunidade, o Vereador Jandir Machado de Azevedo questionou ao Presidente deste 

Poder Legislativo Municipal se o pagamento para a empresa contratada para efetuar o 

serviço de pintura já foi realizado, Presidente respondeu que sim, pois o serviço foi 

executado conforme contrato, faltando apenas alguns detalhes para finalizar de 

pronto, o serviço de pintura, pois a conclusão da referida pintura, só não foi possível 

até a presente data, pelo motivo de que o cheiro da tinta poderia prejudicar os 

trabalhos legislativos, faltanto apenas os detalhes das partes internas das grades.  Em 

seguida o Vereador Jandir Machado de Azevedo proferiu um comentário a respeito do 

funcionário da Câmara Municipal, pertencente ao quadro comissionado de 

funcionários, ser genro do Vereador Martim Marques Bonfim, o qual prontamente 

respondeu ao Nobre Vereador em questão, explicando que o Doutor Vinícios não é 

seu genro, Ele apenas namora sua filha, não é casado com Ela. Se fosse casado com 

sua filha, estaria inclusive contrariando a lei do nepotismo, como é somente namorado 

dela, não fere nenhum dispositivo legal. Dando continuidade à presente sessão 

ordinária, passando para a Ordem do Dia, o Excelentíssimo Senhor Presidente passou 

a palavra ao Vereador Martim Marques Bonfim para que o mesmo proceda com Vosso 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 

 

 

requerimento de numeração 005/2022, o qual solicita o envio de correspondência 

oficial ao Prefeito Municipal para que seja enviado a Esta Casa de Leis, relatório 

discriminado, constando a listagem de todos os veículos pertencentes à frota 

municipal, contendo inclusive a numeração do renavam de cada veículo. Solicito para 

que neste relatório, estejam listados todos os veículos classificados como veículos em 

condições de uso pela municipalidade, bem como também, aqueles classificados 

como sucatas, aguardando leilão, todos com a respectiva numeração de renavam. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Em seguida o Nobre Vereador Martim Marques Bonfim procedeu com a 

leitura do requerimento de numeração 006/2022 o qual solicita para que seja enviado 

a Esta Casa de Leis, relatório detalhado constando todas as máquinas e 

equipamentos que fazem parte do patrimônio de Nosso Município. Neste relatório 

detalhado deverá conter a listagem de todas as máquinas e equipamentos que estão 

em condições de uso pela Municipalidade, bem como também, a listagem daqueles 

considerados sucatas, aguardando leilão. Colocado em discussão e votação. 

Aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia o Nobre 

Vereador Jandir Machado de Azevedo requereu verbalmente para que seja 

encaminhada correspondência oficial ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para 

que seja enviada para esta Casa de Leis, fotocópia dos processos de licitações 

correspondentes ao programa “Horas/máquinas” compreendidos entre os exercícios 

financeiros de 2017-2018. Colocado em discussão e votação. Aprovado por 

unanimidade dos Vereadores presentes. Na sequencia foi passada a palavra para a 

Vereadora Andrea Soraia Blaskievicz a qual indicou verbalmente para que seja 

encaminhada correspondência oficial ao Prefeito Municipal Jamil Pech, indicando para 

que seja gestionado ao setor competente versando sobre a colocação de uma 

lombada na rua Rui Barbosa, em frente da residência da Senhora Vanessa Dias. 

Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 

presentes. Em seguida o Vereador Celso Osmar Kaminski juntamente com os 

Vereadores Jandir Machado de Azevedo e Jonee Pesch solicitam para que seja 

encaminhada correspondência oficial ao Prefeito Municipal Jamil Pech indicando para 

que o Cemitério Municipal seja denominado Luz do Espírito, bem como também, 

solicitam para que, neste espaço Santo, seja reservado um espaço destinado aos 

recém nascidos natimortos ou que venham a falecer até um determinado tempo de 

vida. Colocado em discussão e votação. Aprovado por unanimidade dos Vereadores 
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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. Neste momento, a Vereadora Andrea Soraia 

Blaskievicz falou que, conforme aúdio, em atenção ao dia das mães, agradecendo as 

palavras do Vereador Celso, seguindo, reforçando as pessoas que estão a volta de  

mães e ligadas a redes sociais (facebook) e fazendo comentários e, deixando de dar a 

devida atenção a questões como “favorecimento pessoal de com o cartão de 

aposentadoria, algum benefício de sua mãe” problema recorrente e de repercução 

geral em todo o pais, enquanto vereadores é nosso papel comentar sim sobre isso. 

Seguindo “As pessoas que estão comentando no facebook sobre nós ou município 

deram atenção para sua mãe? conversou com sua, fez uma refeição com sua mae, ou 

sera que essa pessoa que está fazendo comentários fez algo errado, tomem cuidado 

com o que vocês falam no facebook, porque nos vemos”. Todos nós aqui temos 

acesso. Principalmente a questões judiciais. 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 : ______________________________________ 
 

 


