CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO DIA
3ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Legislativa,
da Décima Primeira Legislatura, a ser realizada no dia 19 de agosto 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 GABRIELA LIA DEITOS;
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 2ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1. PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:
059/2014 – Autoriza a cessão de uso do imóvel de propriedade do Município de Céu Azul
que especifica e dá outras providências.
2. REQUERIMENTOS:
025/2014 – EDILSON CLEMENTINO HARST, AMARILDO BONIFÁCIO SANT’ANA,
DARCI RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, GABRIELA LIA DEITOS, MARCIANO
BOAROLI, MARIO MITTMANN, SÍRIO FERNANDO DE CARLI e TELMO DA SILVA
CARDOSO, Vereadores com assento nesta Câmara Municipal, na Décima Primeira
Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
regimentais, após ouvido o Plenário, REQUEREM a Vossa Excelência Presidente da
Câmara de Vereadores, para que seja expedida MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES do
Poder Legislativo Ceuazulense à Paróquia São José Operário pelos 50 anos de atividades
com entrega de placa de homenagem. JUSTIFICATIVA: A Paróquia São José Operário, foi
criada em 01 de agosto de 1964. Desde que os primeiros migrantes, em 1952, se
estabeleceram em Céu Azul, o atendimento espiritual era feito por outras paróquias, sendo
por último a de Matelândia. Em 1º de agosto de 1964, o então Bispo de Toledo, Dom
Armando Círio, elevou a Capela de Céu Azul a categoria de Paróquia. Louvamos e
agradecemos a Deus as bênçãos que são derramadas abundantemente todos os dias, por
todos os sacerdotes, religiosos, membros dos Conselhos e ao povo de Deus que lutaram e
lutam para o crescimento desta Paróquia e considerando nosso dever de incentivar e
contribuir com o trabalho que ao longo dos anos vem sendo desenvolvido pela Paróquia São
José Operário que sempre busca o bem-estar de toda nossa sociedade, ao mesmo tempo,
incentivando efetivamente a prática saudável da religiosidade, é que expedimos a referida
Moção. Assim, apresentamos nosso reconhecimento pela dedicação de todos em prol do
fortalecimento espiritual dos paroquianos e nosso desejo de que o Criador os ilumine e os
fortaleça para que sejam os portadores da palavra e também incentivadores para o
engrandecimento da fé de todos.
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026/2014 – GABRIELA LIA DEITOS, AMARILDO BONIFÁCIO SANT’ANA, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, Vereadores com assento nesta Câmara Municipal,
na Décima Primeira Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, REQUEREM à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando
informações quanto a valores arrecadados com iluminação pública que é cobrada em IPTU
e em conta de luz dos munícipes de Céu Azul nos anos de 2013 até a presente data, a
média de gastos da administração municipal com materiais e relação de materiais
adquiridos neste período, gastos com empresa contratada para os serviços de manutenção
e se além de toda a manutenção se há sobra de recursos financeiros dos arrecadados, onde
os mesmos são investidos. JUSTIFICATIVA: Reclamações frequentes dos munícipes sendo
que está visível a falta de manutenção por parte da empresa contratada.
O27/2014 - EDILSON CLEMENTINO HARST, MARCIANO BOAROLI, MARIO MITTMANN,
SÍRIO FERNANDO DE CARLI E TELMO DA SILVA CARDOSO, Vereadores com assento
nesta Câmara Municipal, na Décima Primeira Legislatura do Município de Céu Azul, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário,
REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal solicitando informações quanto ao Grupo Borsato, referente a IPTU atrasado,
como está o pagamento da dívida de acordo com o REFIS, parcelas pagas, datas de
pagamento das parcelas pagas e data de vencimento e se há parcelas em atraso.
JUSTIFICATIVA: Para conhecimento dos Vereadores de Céu Azul. A área do terreno é
espaço nobre do Município, que foi doada para a geração de empregos e para o auxilio no
desenvolvimento econômico do Município. Já se passaram quase duas décadas da doação
do terreno e até então o empreendimento não está em efetivo funcionamento.
3. INDICAÇÃO:
041/2014 - GABRIELA LIA DEITOS, AMARILDO BONIFÁCIO SANT’ANA, DARCI
RIEGER E ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, Vereadores com assento nesta Câmara Municipal,
na Décima Primeira Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, regimentais e, após ouvido o Plenário INDICAM ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de estudo de instalação de redutor de velocidade
na Rua Maceió, entre as Ruas Arnaldo Busato e Florianópolis. JUSTIFICATIVA: Solicitação
de moradores da referida rua.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.
Palavra Livre:
a)
Vereadores.
2.
Encerramento pelo Senhor Presidente.
Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 19 de agosto de 2014.
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