CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

1ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Primeira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 1º de agosto de 2017, às 19
horas, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo Vereador ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS;
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:

047/2017 – Dispõe sobre a alteração de área de zona industrial para área de zona
residencial do Perímetro Urbano da Sede do Município de Céu Azul. ( Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e de Obras, Viação e Serviços).
048/2017 - Dispõe sobre a 48ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei N.º
1386/2013, para os exercícios financeiros compreendidos no período de 2014 a 2017, e 7ª
alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei N.º 1754/2016 para o exercício de 2017,
do Município de Céu Azul/PR, e dá outras providências. (Comissão de Legislação, Justiça e
Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
049/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento Vigente, e dá outras providências. (Comissão de Legislação, Justiça
e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
050/2017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao Orçamento Vigente, e dá outras providências. (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
051/2017 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao Orçamento Vigente, e dá outras providências. (Comissão de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
052/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com a
Agência de Fomento do Paraná S.A. (Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
053/2017 – Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do
Município de Céu Azul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, e dá outras
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providências. (Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária,
Financeira e Orçamentária).
2. REQUERIMENTOS:
036/2017 – ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS E MARIA MARGARETH ALVES 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, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações de quantas cirurgias de histerectomia foram
realizadas, fotocópia do documento de contratação dos profissionais que estão realizando
estas operações, sendo médico e anestesiologista e qual o valor acordado por cirurgia.
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que a Câmara Municipal devolveu recursos financeiros ao
Executivo Municipal para a realização destas cirurgias, os Vereadores querem saber as
informações solicitadas.
037/2017 – MARIA MARGARETH ALVES, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, 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, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
todo o mapeamento da localização das Incubadoras Industriais e fotocópia dos contratos
firmados entre a Prefeitura Municipal e os empreendedores. JUSTIFICATIVA: Para
conhecimento dos Vereadores.
038/2017 - MARIA MARGARETH ALVES, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, 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, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações quanto ao ato administrativo pautado em critérios
ou normas que embasaram a constituição do Comitê Gestor Municipal referente ao
Decreto Municipal n.º 4963/2017 de 20 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial n.º
1535, em 20 de fevereiro de 2017 e também a constituição do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Céu Azul – COMDECA, período 2017 a 2018, de acordo
com o Decreto Municipal n.º 5110/2017, de 12 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial
n.º 1643, em 12 de julho de 2017. JUSTIFICATIVA: Somos sabedores que nas Leis que
dispõem sobre a formação do Comitê Gestor Municipal e do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Céu Azul – COMDECA constam que na composição dos
mesmos terá o representante do Poder Legislativo Municipal, porém observamos que foram
nomeados os membros, mas não foram indicados e nem foi de conhecimento da Mesa
Diretiva para designar os Vereadores para a referida constituição. Seguem em anexo as
fotocópias das páginas do Diário Oficial, onde foram publicados os Decretos Municipais
mencionados.
039/2017 - MARIA MARGARETH ALVES, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e
Departamento de Recursos Humanos, no que se refere aos itens abaixo relacionados:
Como está sendo realizado o pagamento e qual o valor de débito total de diárias até a
presente data dos servidores motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde; Qual a
carga horária vigente e o total de horas extras acumuladas por motorista por data (dia, mês
e ano) em que foram interrompidos os pagamentos referentes às horas extras trabalhadas e
há um cronograma específico para tal fim (pagamento) e como vem ocorrendo a escala de
serviço dos servidores motoristas da referida secretaria. JUSTIFICATIVA: Os motoristas da
Secretaria Municipal de Saúde, devido à demanda de trabalho realizam horas a mais do que
a carga horária normal, sendo que estas ficam acumuladas, sendo pagas conforme o
Estatuto do Servidor, sendo 60 (sessenta horas) mensais, porém muitos destes estão com
muitas horas sem serem pagas, ficando acumuladas. Precisamos juntos encontrar
mecanismos legais para solucionar o problema, bem como avaliar quanto a necessidade de
ampliar o quadro de motoristas.
3. INDICAÇÕES:
103/2017 – MARIO MITTMANN, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, 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 e, após ouvido o Plenário INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de realizar pavimentação com
pedras poliédricas de aproximadamente 200 metros na estrada rural que liga a Comunidade
do Rio Treze, no trecho entre a Rua Moisés Vissotto e a propriedade do Senhor Onório
Hoger. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos moradores, tendo em vista o acesso a Rua
Gerson Dupont, local de várias moradias e de grande circulação de veículos. Justifica-se
também pelo embelezamento do Bairro Iguaçu e Comunidade do Rio Treze, trazendo
qualidade de vida aos cidadãos.
104/2017 – MARIO MITTMANN, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, 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 e, após ouvido o Plenário INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de junto a Secretaria Municipal
de Educação fazer a aquisição de livros de literatura infantil para aumentar o acervo
bibliográfico da Biblioteca Clara Aleta Schultz. JUSTIFICATIVA: Contar histórias a uma
criança é uma atividade bastante corriqueira, nas mais diversas culturas do mundo e em
várias situações, tanto no âmbito familiar como no escolar. Contudo, alguns estudos já
demonstraram o importante papel que as histórias desempenham nos processos de
aquisição e desenvolvimento da linguagem humana. Imagine então, as crianças fazendo
parte, lendo livros, ampliando a capacidade de leitura e da escrita e a aquisição de
conhecimentos das diferentes áreas de conhecimento, dando a importância da leitura no
seu cotidiano e para sua formação como cidadão, componente de uma sociedade, tornandoas leitoras críticas, questionadoras e potencialmente transformadoras de sua realidade.
Somente aumentando o acervo de livros da referida biblioteca, inovando o acervo, é que as
motivaremos a emprestarem livros para a leitura dinâmica e prazerosa, resultando no
desenvolvimento cognitivo, ou seja, na capacidade de pensar e de compreender, auxiliandoas no contexto acadêmico.
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105/2017 – TELMO DA SILVA CARDOSO, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO
RHEINHEIMER, DARCY JOÃO BORCHART E MARIO MITTMANN 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 realizar
melhorias na estrada que margeia a BR 277, desde a Unidade Lar de Recebimento de
Sementes até na saída à PR 488 sentido Vera Cruz do Oeste, passando em frente a
Empresa Agrotasca, bem como a alteração de local da rede de energia elétrica,
especificamente em frente a Borracharia do Ivo, no Bairro Boa Vista. JUSTIFICATIVA: Esta
estrada tem uma trafegabilidade grande sendo necessária a realização de melhorias.
Quanto à alteração de local da rede de energia elétrica, caminhões de câmara fria e baús,
por serem mais altos, frequentemente acabam enroscando nos fios dos postes danificando
a rede elétrica, muitas vezes demorando o retorno da luz, o que prejudica os moradores e
os agricultores nas proximidades que possuem aviários.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 1º de agosto de 2017.

Eliazar José Brizolla
Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

