CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

1ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 6 de agosto de 2019, às 19
horas, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo Vereador ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ;
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 Extraordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

056/2019 – Desafeta imóvel de uso especial para bem dominial e autoriza sua alienação, na
forma que especifica e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
058/2019 - Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do
Município de Céu Azul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, e dá outras
providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
059/2019 – Dispõe sobre a 17ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021, do Município de Céu
Azul – PR, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e
Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
060/2019 - Dispõe sobre a 18ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e, a 7ª alteração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n.º 2006/2018, para o exercício de 2019, e dá outras
providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
061/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
062/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
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2.

PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO BAIXADO PARA AS COMISSÕES:

011/2019 - Declara de Utilidade Pública a Associação Tigre de Karatê e Esportes Clube.
(Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Saúde,
Ação Social e Habitação).
3.

REQUERIMENTOS:

043/2019 - ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, Vereador com assento nesta Câmara Municipal, na
Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa Excelência envio
de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando informações quanto
ao valor mensal arrecadado referente aos meses deste ano de 2019 da taxa de iluminação
pública, bem como, valor empenhado das despesas com a manutenção na iluminação
pública. JUSTIFICATIVA: A deficiência com a iluminação se prolonga por muito tempo e
desejamos saber o motivo e de quanto o Município arrecadou dos cidadãos que tem
contribuído mês a mês.
044/2019 - MARIA MARGARETH ALVES, Vereadora com assento nesta Câmara
Municipal, na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando a
Relação Municipal de Medicamentos - REMUME. JUSTIFICATIVA: Para conhecimento dos
Vereadores.
4.

INDICAÇÕES:

090/2019 - CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, MARIO MITTMANN, DARCY
JOÃO BORCHART E TELMO DA SILVA CARDOSO, Vereadores com assento nesta
Câmara Municipal, na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a realização de melhorias na estrutura da
Unidade de Saúde do Bairro União. JUSTIFICATIVA: É necessária esta melhoria, pois é
uma das primeiras unidades construídas no Município e com demanda de usuários
significante, visto que atende os Bairros União, Carumbe, Industrial, parte do Parque Verde
e Jardim Imperial.
091/2019 - CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, MARIO MITTMANN, DARCY
JOÃO BORCHART E TELMO DA SILVA CARDOSO, Vereadores com assento nesta
Câmara Municipal, na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade da realização de melhorias na
quadra esportiva da Comunidade do Bairro União, fechamento das laterais, reforma do piso
poliesportivo e construção de banheiros. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação da
comunidade do Bairro, tendo em vista que este local atende grande número de pessoas que
praticam atividades físicas e principalmente crianças da comunidade que em dias de chuva
não podem realizar atividades neste espaço devido à falta de paredes, pois com o vento a
chuva molha toda a quadra impossibilitando a utilização, bem como diariamente entra muita
sujeira. A construção de banheiros é muito importante, pois o objetivo de dar condições de
uso, segurança e contribuir no dia-a-dia com a qualidade de vida da população.
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092/2019 - DARCY JOÃO BORCHART, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER,
MARIO MITTMANN E TELMO DA SILVA CARDOSO, Vereadores com assento nesta
Câmara Municipal, na Décima Segunda 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 alargamento das calçadas
da Avenida Nilo Umberto Deitos no trecho entre as Ruas Barão do Rio Branco e a Moisés
Vissoto no Bairro Iguaçu. JUSTIFICATIVA: Se faz necessário este alargamento nas
calçadas, para que garanta o direito de ir e vir das pessoas com segurança, com
acessibilidade e com mobilidade adequada de todos e para atender este objetivo é
necessário ter o alargamento apropriado. Por muitas vezes os pedestres utilizam a via para
caminhar, o que causa insegurança principalmente com as crianças em horário de ida e
volta da Escola.
093/2019 - ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS Vereador com assento nesta Câmara
Municipal, na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, regimentais e, após ouvido o Plenário INDICA ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a verificação junto ao setor responsável da
possibilidade de melhorias na estrutura do Posto de Atendimento do Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN de Céu Azul. JUSTIFICATIVA: Uma estrutura adequada onde os
usuários e servidor tenham mais conforto, para que os serviços prestados sejam com mais
qualidade à população. O espaço não tem uma cobertura e rampa para a realização de
vistorias de automóveis e em dias de chuva prejudica o atendimento. A referida indicação é
importante visto que além de vistorias são vários os serviços prestados para a população
como emissão de documentos, transferências e licenciamento de veículos e o grande
aumento de atendimentos mensais realizado em nosso Município.
094/2019 - MARIA MARGARETH ALVES Vereadora com assento nesta Câmara Municipal,
na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, regimentais e, após ouvido o Plenário INDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de inclusão no Portal da página Oficial da
Prefeitura Municipal, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde (Assistência Farmacêutica)
a relação dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, a
Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, da Assistência Farmacêutica Básica
Estratégica e Especializada. JUSTIFICATIVA: Considerando a responsabilidade do
Município em relação à implementação da política de medicamentos baseada na Portaria n.°
3916/98, a importância da publicidade da relação dos medicamentos para a assistência
ambulatorial com o fito de promover o uso racional de medicamentos junto a população, aos
prescritores e aos dispensadores conforme responsabilidade estabelecida ao Gestor
Municipal requer seja publicizado a relação dos medicamentos considerados essenciais ao
Município.
095/2019 - MARIA MARGARETH ALVES Vereadora com assento nesta Câmara Municipal,
na Décima Segunda Legislatura do Município de Céu Azul, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais, regimentais e, após ouvido o Plenário INDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de incluir no Calendário de Evento Esportivo do
Município o "Dia Municipal da Bocha", como forma de incentivo a prática deste esporte que
é tradição em Céu Azul. JUSTIFICATIVA: A bocha é considerada um dos jogos mais
antigos do mundo e no Brasil chegou por meio dos imigrantes italianos a partir do século
XIX, por isso deve ser vista, muito mais do que um esporte, mas como uma bagagem
cultural de resgate as nossas origens que proporciona integração entre amigos e família. A
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prática deste esporte propicia o desenvolvimento da autoestima, raciocínio, precisão e
habilidades técnicas, motora e de comunicação, entre outras salutares para a saúde do
desportista.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 6 de agosto de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

