CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

14ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão
Legislativa, da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 6 de novembro de
2018, às 19 horas, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo Vereador TELMO DA SILVA CARDOSO;
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 13ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
122/2018 - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de áreas
de propriedade do Município, na forma que especifica e da outras providências.
123/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2.

REQUERIMENTOS:

057/2018 - 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 junto à Defesa Civil de Céu Azul sobre as
condições precárias da estrutura da Empresa Madeireira Cavalari, se há certificado de
vistoria do Corpo de Bombeiros ou quais providências estão sendo tomadas nesta situação,
pois é visível a precariedade em que se encontra a estrutura da referida madeireira.
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a aparência eminente de perigo para os funcionários e
pedestres, além de reclamações de populares, questionam também uma suposta falta de
fiscalização por parte dos órgãos de competência no barracão.
058/2018 - 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 as providências que estão sendo tomadas
em relação as melhorias de iluminação e de limpeza na estrada rural da Linha Picada
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Benjamin, incluindo a entrada de acesso à comunidade e nas proximidades das moradias,
conforme já foi indicado através da preposição n.º 046/2018. JUSTIFICATIVA: Tendo em
vista que a situação se agravou, além do matagal que cresceu e avançou no perímetro de
circulação da estrada, há indícios que um arrendatário avançou o plantio em área de
circulação de veículos. A atual condição do local colabora para a ação de assaltantes e vem
expondo ao risco os moradores da localidade que inclusive já foram vítimas de roubo.
059/2018 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA,
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 junto a Secretaria de Administração solicitando
informações sobre o porquê do pagamento de salário dos servidores públicos municipais
estar previsto até o 5° dia útil do mês pelo Departamento de Recursos Humanos e qual será
o dia que efetivamente entrará na conta do servidor. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que
na 13° Sessão Ordinária no dia 30 de outubro, o Senhor Claudinei de Vargas, Presidente do
Sindicato dos Servidores Municipais, fez o uso da Tribuna Livre, onde comentou da
incerteza do dia de pagamento e da falta de esclarecimento por parte da Administração
Municipal, também uma vez que o recurso para o pagamento dos servidores já estar em
conta corrente do Município e somos sabedores que muitos servidores possuem
compromissos financeiros agendados para os primeiros dias do mês, onde podem contar
com descontos caso os boletos sejam pagos até a data agendada. Para conhecimento dos
Vereadores.
3.

INDICAÇÃO:

053/2018 - 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 e, após ouvido o
Plenário INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal providenciar junto as
Secretarias de Planejamento e de Viação, Obras e Transporte a pintura das faixas
transversais de estacionamento na Avenida Nilo Bazzo no perímetro entre o calçadão e o
Posto Delta. JUSTIFICATIVA: Não há mais sinais da última pintura devido ao tempo em que
foi demarcado, o que está gerando confusão e transtornos aos condutores e comerciantes
sobre a forma de estacionar.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Maria Margareth Alves
Vice-Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

