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 21 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 pelo Vereador MARIO MITTMANN;
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.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
032/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
026/2019 - Dispõe sobre a 14ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei nº
1.880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 4ª alteração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias Lei nº 2.006/2018, para o exercício de 2019, e dá outras
providências.
027/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
028/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá Outras Providências.
029/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, 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).
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033/2019 - Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da
Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, e
da Criação do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA. (Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Educação, Saúde, Ação Social e
Habitação).
034/2019 - Cria Cargos de Provimento Temporário para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público na Secretaria de Educação do Município.
(Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
035/2019 - Dá nova redação ao Art. 2º da Lei Municipal nº 526/2007. (Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Educação, Saúde, Ação Social e
Habitação).
4.

REQUERIMENTOS:

028/2019 - DARCY JOÃO BORCHART, 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 junto à Secretaria Municipal de
Educação informações quanto ao número de alunos que utilizam o transporte escolar para o
deslocamento até a Escola Municipal do Campo José Bonifácio e Escola Estadual do
Campo de Nova União. JUSTIFICATIVA: Para o conhecimento dos Vereadores.
029/2019 - 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 o Projeto de Construção dos Pontos de Abrigo de Ônibus, visto que há previsão
orçamentária para o referido investimento conforme menção da Secretaria responsável.
JUSTIFICATIVA: Anteriormente tal investimento já foi objeto de discussão e consenso,
inclusive de Indicação por parte deste Legislativo e entende-se que o abrigo em um ponto
de ônibus com cobertura e proteção contra as intempéries do tempo é necessário e urgente
para trabalhadores, estudantes e comunidade em geral.
5.

INDICAÇÕES:

066/2019 - ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO
RHEINHEIMER, DARCI RIEGER,
DARCY JOÃO BORCHART, 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 e, após ouvido o Plenário INDICAM ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o melhoramento na iluminação dos campos de
futebol sete do Parque de Exposição Emílio Henrique Gomes. JUSTIFICATIVA: A
iluminação dos campos indicados está em condições precárias sendo necessária a
manutenção elétrica, pois é fraca e alguns refletores não acendem e tendo em vista a
demanda de pessoas que a cada dia buscam espaços como este para a promoção à saúde
e qualidade de vida. É importante este melhoramento para o incentivo à prática do esporte e
a possibilidade de realização de eventos esportivos no período noturno. Sabemos também,
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que a demora na manutenção aumentam os custos ao poder público. Visto isso, a execução
desta benfeitoria deverá ser realizada o mais breve possível.
067/2019 - 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 que junto a Secretaria Municipal de Saúde a
possibilidade de contratação por tempo determinado de um profissional na área de
fisioterapia para atender em nosso Município. JUSTIFICATIVA: Visando solucionar o
problema na demora deste atendimento devido da demanda de pacientes que aguardam em
fila de espera.
068/2019 - 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 que junto a Secretaria Municipal de Saúde a
viabilidade de um espaço adequado de avaliação de fisioterapia no Centro de Atendimento
de Hidroterapia em nosso Município. JUSTIFICATIVA: Um espaço adequado para
atendimentos individuais e em grupo, objetivando o diagnóstico, a prevenção e o tratamento
do sujeito com mais agilidade na reabilitação, também melhores condições de trabalho aos
profissionais da área e principalmente uma avaliação com mais qualidade.
069/2019 - 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 recapar com material frisado da Rodovia das Cataratas
- Ecocataratas a estrada rural que liga a cidade com a comunidade da Capela São Paulo.
JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos agricultores e das pessoas que utilizam está
estrada, pois é o corredor onde é transportado grande parte da nossa produção agrícola.
070/2019 - 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 realização de exames oftalmológicos preventivos nas unidades
educacionais no início do ano letivo, visto que o problema de visão pode ser identificado
como responsável por dificuldades de aprendizado. A avaliação oftalmológica fará o
encaminhamento de alunos que apresentem qualquer indício de dificuldade visual para a
realização de exames oftalmológicos. JUSTIFICATIVA: A avaliação médica visa determinar
as condições clínicas dos alunos e a dificuldade de aprendizado pode estar relacionada com
a visão, evitando e prevenindo doenças oculares.
071/2019 - 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 o repasse de recursos financeiros para entidade subvencionada
Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL para fins de cobrir
despesas vinculadas ao custeio da instituição. JUSTIFICATIVA: Atualmente a entidade
atende 138 educandos, divididos em dois turnos, sendo 54 no período da manhã e 84 no
período da tarde e um quadro de 25 funcionários e há previsão de falta de recursos a partir
do segundo semestre para as despesas desta natureza, incluindo a alimentação para os
alunos que fazem suas refeições diárias no local.
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III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 21 de maio de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

