CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

16ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 19 de novembro 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 ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA;
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 15ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
069/2019 – Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 2.055 de 13 de junho de 2019.
081/2019 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação do Município de Céu Azul,
Estado do Paraná, e revoga a Lei n.º 1.403/2013.
2.
PROJETOS DE LEI DO PODER LEGISLATIVO SUBMETIDOS EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
Projeto de Lei do Poder Legislativo Substitutivo ao Projeto de Lei do Poder Executivo
n.° 072/2019 – Dispõe sobre a extinção de cargos vagos de provimento efetivo e coloca em
fase de extinção os cargos ocupados de provimento efetivo, e dá outras providências.
017/2019 – Institui a Semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência, no
âmbito do Município de Céu Azul, e dá outras providências.
3.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

084/2019 - Dispõe sobre a 21ª alteração legal proposta ao plano plurianual - Lei nº
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 10ª alteração da
lei de diretrizes orçamentárias - Lei nº 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).
085/2019 - Autoriza o poder executivo municipal a 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).
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086/2019 - 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).
087/2019 - 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).
088/2019 - 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).
089/2019 - Autoriza o poder executivo municipal a 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).
4.

REQUERIMENTOS:

073/2019 – DARCY JOÃO BORCHART, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER,
ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA,
ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, MARIA MARGARETH ALVES, 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, após ouvido o Plenário, REQUEREM a Vossa Excelência
Presidente da Câmara de Vereadores, para que seja expedida MOÇÃO DE APLAUSOS,
do Poder Legislativo Ceuazulense destinada ao Professor João Gilberto Corrêa, com data
a ser agendada para a entrega do título. JUSTIFICATIVA: É a forma encontrada pelo Poder
Legislativo do Município de Céu Azul valorizar o trabalho desenvolvido em nosso Município,
conforme biografia em anexo.
074/2019 – 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, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando
informações quanto a paralisação da reforma da Unidade de Saúde, Centro de
Especialidade do Bairro Iguaçu. JUSTIFICATIVA: Em visita, foi constatado que a obra esta
totalmente parada, sabendo que passou por este Legislativo o Projeto de Lei n.° 052/2019,
que previa aditivo ao contrato n.° 14/2019, para dar continuidade da referida obra, e no dia
17/07/2019 foi sancionado como Lei n.° 2.072/2019. Porém já se passaram quatro meses e
nada foi feito, causando insatisfação e transtornos aos que necessitam desta melhoria.
075/2019 - 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 informações
sobre a fiscalização em terrenos não ocupados quanto a realização de capinas regulares,
conforme dispõe o Código de Postura deste município. Requer ainda informações sobre um
cronograma de trabalho contínuo de fiscalização visto que a administração deve primar pela
fiscalização, notificação, expedição de autos de infração, entre outras ações prevista em Lei.
JUSTIFICATIVA: O terreno baldio apresenta geralmente acúmulo de lixo, mato alto, animais
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peçonhentos, moscas, incluindo o mosquito da dengue. A medida em relação aos terrenos
em situação de mau estado de conservação confere a necessária intervenção, visto que o
proprietário se encontra em descumprimento com seus deveres de cuidado, zelo e
conservação do imóvel. Esta matéria já foi indicada ao Executivo em 23/04/2019, sob n.°
052/2019 e em 10/09/2019, sob n.° 111/2019.
5.

INDICAÇÕES:

142/2019 – ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, 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 junto a Secretaria responsável a possibilidade
realizar mutirão de limpeza nas galerias de captação de água (bocas de lobo), reparos e
recolocação dos meios fio, sarjeta, calçadas e retirada do mato nas laterais e sobre as
calçadas de passeio em todo município. Também sugiro uma modernização nas grades que
cobrem as galerias, de forma que segure o excesso de lixo, podendo assim ser retirado com
mais frequência e facilidade evitando alagamentos. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que
nos aproximamos das datas comemorativas de fim de ano, sendo muito importante o
embelezamento de nossa cidade e desejo antigo da população, pois é um problema que já
esta a algum tempo causando prejuízos aos moradores, quando tem chuva e enxurrada
forte invade os terrenos causando erosões, visto ainda a questão de saúde pública, devido
ao acúmulo de entulhos e o mato auto, aumenta o risco da proliferação de mosquitos, ratos
e outros animais peçonhentos. Esta solicitação se deu através de pessoas que residem
perto destes locais, sendo indispensável estes serviços devido ao transtorno e a
insegurança que causa aos pedestres que transitam. (fotos em anexo).
143/2019 - 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 realizar melhorias na estrutura física da cozinha/refeitório e
depósito do Pátio de Máquinas da Secretaria Municipal de Viação, Obras, Urbanismo e
Transporte. JUSTIFICATIVA: Visto que aproximadamente quarenta pessoas usufruem este
espaço e as condições são precárias devido as paredes estarem comprometidas por
apodrecimento com necessária substituição por alvenaria ou mesmo de madeira, ainda a
troca de portas e janelas. São melhorias para dar condições dignas aos servidores que
utilizam este local.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)

2.

Vereadores.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 19 de novembro de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

