CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

15ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 14 de maio de 2019, às 19
horas, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pela Vereadora MARIA MARGARETH ALVES;
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 14ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
020/2019 - Dá nova redação aos dispositivos da Lei n.° 617/2007 que trata do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Céu Azul e dá outras providências.
030/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento.
2.
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
008/2019 - Determina, quem for doador de sangue regular, tem direito a pagar meia entrada
em todos os pontos turísticos, eventos, lazer e projetos culturais do Município de Céu Azul
– PR e de iniciativa Privada, e dá outras providências.
3.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

031/2019 – Cria Cargos de Provimento Temporário para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. (Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
032/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 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).
4.

REQUERIMENTOS:

026/2019 - 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
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atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa Excelência envio
de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando informações junto à
Secretaria Municipal de Saúde sobre o motivo da paralisação do Programa Vida Ativa e por
quanto tempo. JUSTIFICATIVA: Há comunicado nos locais de atendimento sem previsão de
retorno causando dúvidas para muitos usuários que nos procuraram para obter respostas.
Como Vereador desejamos saber se há problemas com o professor, se haverá substituição
e qual o período da paralisação.
027/2019 - 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 junto à
Secretaria Municipal de Educação informações sobre as aulas de reforço que são
destinadas aos alunos que assim precisam, ofertadas em contra turno escolar, constando
quais escolas estão ofertando e em caso negativo, qual a justificativa pela não oferta.
JUSTIFICATIVA: É direito básico a aprendizagem no ensino fundamental.
5.

INDICAÇÕES:

059/2019 - ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ 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 Presidente da Câmara
Municipal estudos quanto a possibilidade de através de meios legais, implantar a
transmissão ao vivo as sessões da Câmara Municipal de Céu Azul via internet e redes
sociais. JUSTIFICATIVA: Justifica-se a transmissão em tempo real das sessões da Câmara
Municipal de Céu Azul sendo um dos princípios da Lei da Transparência e da Lei de
Acesso à Informação, onde o Poder Público tem o dever de incentivar a participação popular
e oferecer meios de acesso à informação proativa e transparente. Ter acesso às
informações é um direito do cidadão. Ter uma gestão transparente, que permite e incentiva
a participação popular, vincula o fortalecimento da democracia e o acesso à informação
alimentará o processo democrático. Assim, somos sabedores que estas duas Leis foram
instituídas na última década, onde a Lei da Transparência estabelece ao órgão público que
deverá disponibilizar em tempo real informações sobre a execução orçamentária e
financeira e já a Lei de Acesso à Informação determina que sejam fornecidas informações
públicas ao cidadão que fizer solicitação, sem que o mesmo precise motivo para isso. Mas,
o que tem haver estas duas Leis com a transmissão ao vivo das sessões? Tanto quanto a
Lei Complementar n.º 131/2009, no Inciso I e II do artigo 1º e Lei n.º 12.527/2011 nos
orientam quanto à divulgação de atos do Poder Público, assim, a transmissão ao vivo online
das sessões plenárias ajudará na efetivação do objetivo e no cumprimento destas Leis.
Transmitir as sessões da Câmara ao vivo pela internet dará uma abertura ainda mais ampla
para que todos os cidadãos possam se informar e fazer parte deste momento, seja pelo
computador, celular ou tablet, quer seja onde estiverem. O ambiente online permitirá às
pessoas que não conseguiram acompanhar a sessão pessoalmente ou ao vivo que vejam a
gravação do vídeo posteriormente. Ainda ressaltamos que o cidadão poderá ter acesso na
íntegra às sessões, em áudio e vídeo, acompanhando o trabalho dos vereadores. Com isso,
a Câmara dará mais um passo no sentido de ampliar a transparência, permitindo maior
acesso dos cidadãos aos trabalhos do Legislativo Municipal, dar maior transparência aos
trabalhos dos Vereadores, levando informações e divulgando decisões do Poder Legislativo
Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

060/2019 - DARCI RIEGER 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 possibilidade de realizar melhorias no Centro Comunitário da
Comunidade da Capela São Paulo, especificamente nas dependências sanitárias e da
cozinha. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos moradores, pois é o local onde são
realizados os eventos da comunidade. Esta reivindicação já é bastante antiga e a
infraestrutura está com vários problemas causando transtornos para os que utilizam. Vale
ressaltar que é uma construção bastante antiga e necessita o quanto antes destas
melhorias.
061/2019 - 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 possibilidade de tomada de providências quanto
a construção de uma segunda cozinha na Capela Mortuária de nosso Município.
JUSTIFICATIVA: Esta solicitação é da população ceuazulense, tendo em vista que a
Capela Mortuária conta com duas salas de velação e em momentos de dois velórios
simultâneos é necessária esta segunda cozinha para evitar transtorno e desconforto, e
acomodar de forma digna os familiares e conhecidos daqueles que partem e que merecem
todo respeito e consideração.
062/2019 - 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 possibilidade de junto à Empresa Rodovia das
Cataratas - Ecocataratas, providenciar Projeto para a abertura de estrada rural paralela à
BR 277 no trecho entre a Indústria de Biscoitos Zapoli até o acesso a Comunidade da Boca
da Picada, Próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. JUSTIFICATIVA: Trata-se de
um anseio e necessidade dos agricultores deste trecho, pois é grande o transtorno em
circular e fazer o transporte de máquinas e equipamentos agrícolas neste trajeto, tendo em
vista que esta estrada já existia e foi fechada, sabemos também que a abertura de uma
estrada rural paralela é exigência da mesma empresa responsável pela rodovia.
063/2019 - 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 estudos quanto a possibilidade de um
Programa de Incentivo Financeiro como "Bolsa Atleta". JUSTIFICATIVA: É importante um
Programa que incentive o atleta ou a equipe na sua modalidade, com requisitos e critérios
que atenda o direito ao benefício, um auxílio financeiro que garanta condições mínimas para
a dedicação exclusiva aos treinamentos e nas competições que representem o nosso
Município.
064/2019 - 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 estudos para a disponibilização do QR Code (código de barras
em 2D, que permite uma "resposta rápida"), em placas de obras a serem realizadas pelo
Poder Executivo que permitam ao cidadão o acesso às informações sobre a obra a partir de
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um leitor de código em celulares, tablets ou computador. JUSTIFICATIVA: Tal indicação
versa sobre o disposto na Lei de Acesso à Informação que prevê a divulgação de
informações de interesse público, utilizando meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia facilitando o acompanhamento dos cidadãos aos serviços públicos.
065/2019 - 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 contratação de um Terapeuta Ocupacional para atuar no
Sistema de Saúde Municipal. JUSTIFICATIVA: A terapia ocupacional é uma profissão da
área da saúde que promove prevenção, tratamento e reabilitação de indivíduos portadores
de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras visto que a terapia apoia o
paciente a buscar seu autoconhecimento entender situações que sozinho não o faz, bem
como, analisar a vida e acontecimentos sob vários pontos de vista. Destacamos entre outros
atendimentos, a terapia com a pessoa autista visando à promoção de habilidades da vida
diária.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 14 de maio de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

