CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO DIA
8ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Legislativa, da
Décima Primeira Legislatura, a ser realizada no dia 8 de abril de 2014, às 19 horas, na Sede
da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pela Vereadora MARCIANO BOAROLI;
2 – Inscrição do Uso da Tribuna Livre;
3 – Leitura de expedientes oriundos do Poder Executivo;
4 – Leitura de expedientes oriundos do Poder Legislativo;
5 – Leitura de expedientes Diversos;
6 – Uso da palavra concedida aos Vereadores sobre a matéria do Pequeno Expediente;
7 – Lista de Presença dos Senhores Vereadores.
8 – Discussão e votação da Ata da 6ª Sessão Extraordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO SUBMETIDO A SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:
014/2014 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2. REQUERIMENTOS:
010/2014 - DARCI RIEGER, AMARILDO BONIFÁCIO SANT’ANA, ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA, GABRIELA LIA DEITOS, REQUEREM à Vossa Excelência envio de
expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando informações sobre as
dependências do CIESCA, se há projetos de reformas no prédio, limpeza e manutenção da
quadra, campos e piscina e se o local será utilizado pela municipalidade ou população ainda
neste ano. JUSTIFICATIVA: Em visita realizada in loco, foi constatado o abandono de todo
o local, uma vez que, no prédio chove dentro, falta manutenção na estrutura, os campos
estão tomados pelo mato, o piso da quadra está em estado precário e a piscina onde foi
colocada terra também necessita de atenção especial. Nossa preocupação é de que um
espaço amplo que possa ser utilizado pela população, está se deteriorando com o tempo e
se nada for feito o investimento de futuras reformas será bem maior.

011/2014 - ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, AMARILDO BONIFÁCIO SANT’ANA, DARCI
RIEGE E GABRIELA LIA DEITOS REQUEREM à Vossa Excelência para que proceda a
convocação à Senhora Neuza Daroda Bazan, Secretária Municipal de Saúde, para participar
de sessão da Câmara Municipal, com data a ser agendada para explanar sobre os
seguintes assuntos:
a) Falta de medicamentos nas Unidades de Saúde e a lista de remédios ofertados;
b) Locais de atendimento e carga horária dos médicos e dentistas;
c) Escala (horário) de atendimento na Unidade Central e nas Unidades do PSF –
Programa Saúde da Família;
d) Forma de agendamento e o limite em cada Unidade Municipal;
e) Encaminhamento de pacientes para consultas e exames no CRE, em Cascavel.
JUSTIFICATIVA: Há muitas reclamações de usuários, demonstrando assim uma
insatisfação. Numa postagem ao Facebook, houve inúmeros comentários, surpreendentes à
reprovação desse plano de governo adotado pela atual gestão. Como já faz 1 (um) ano e 3
(três) meses de administração, queremos saber o que está acontecendo devido a tantas
reclamações, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde absorve 19,8% (dezenove vírgula
oito porcento) do orçamento municipal.
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3. INDICAÇÕES:
019/2014 – AMARILDO BONIFÁCIO SANT ANA, DARCI RIEGER E ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA, GABRIELA LIA DEITOS, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal a possibilidade de colocar em funcionamento o serviço de Ouvidoria Geral do
Município. JUSTIFICATIVA: A Ouvidoria permitirá que o cidadão ceuazulense faça críticas,
denúncias, sugestões e/ou elogios à Administração Pública Municipal, chegando ao
conhecimento da administração municipal as demandas da população tais como:
irregularidades administrativas, deficiência do serviço público, abuso de autoridade,
sugestões de melhoria dos serviços, e outros que a população observe e anseie. O papel da
Ouvidoria não é o de procurar e apontar defeitos na ação da Prefeitura, mas funcionar como
uma espécie de controle de qualidade do serviço público, apontando falhas e acertos e
auxiliando na busca de soluções para os problemas.

020/2014 - GABRIELA LIA DEITOS, AMARILDO BONIFÁCIO SANT ANA, DARCI
RIEGER E ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal a possibilidade de revisar e melhorar a qualidade da rede de iluminação pública
do Município. JUSTIFICATIVA: É uma reivindicação dos munícipes, já que grande parte das
ruas do município são pouco iluminadas, com luminárias antigas e lâmpadas fracas, sendo
que muitas não funcionam regularmente. Essa melhoria trará maior segurança aos
transeuntes e moradores, contribuindo para um sistema de iluminação pública eficaz.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.
Palavra Livre:
a)
Vereadores.
2.
Encerramento pelo Senhor Presidente.
Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 8 de abril de 2014.
Telmo da Silva Cardoso
Presidente

Mario Mittmann
1º Secretário

