CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

2ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Quarta Sessão Legislativa, da
Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, às
dezenove 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 1ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
005/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
006/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2.

REQUERIMENTO:

004/2020 - 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
quanto ao recapeamento asfáltico na estrada que liga as Comunidades de Tatu Jupy e de
Nova União, visto que o local requer medidas urgentes de benfeitorias conforme fotos em
anexo. JUSTIFICATIVA: As Comunidades citadas estão em total prejuízo visto a dificuldade
de trafegabilidade no local, bem como, dos agricultores que escoam a produção agrícola na
via citada.
3.

INDICAÇÕES:

006/2020 - CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, DARCY JOÃO BORCHART,
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 a possibilidade de fechamento da quadra
esportiva da Escola Municipal Tancredo Neves, reforma do piso poliesportivo e construção
de banheiros. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação da Escola Municipal Tancredo Neves e
do Centro de Educação Infantil Santa Clara, tendo em vista que em dias de chuva os alunos
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não podem realizar atividades neste espaço físico devido à falta de paredes, pois com o
vento a chuva molha toda a quadra impossibilitando a utilização, bem como diariamente
entra muita sujeira que atrapalha o desenvolvimento das aulas. Ainda os educandos ficam
nas salas de aula ou nos saguões das escolas, que dificulta o aprendizado das turmas que
estão em sala devido ao barulho. As referidas escolas ficam distantes da infraestrutura da
quadra, por isso a construção de banheiros o que facilitará durante as aulas de educação
física e recreação. Com o objetivo de dar condições de uso, segurança e contribuir no dia-adia, são de suma importância estas melhorias.
007/2020 - 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 construção de um ponto de abrigo na Vila Rural da Comunidade
de Nova União, visando atender a localidade, em especial, trabalhadores e alunos.
JUSTIFICATIVA: O ponto de ônibus, além do fim que se propõe serve de referência para
idas e vindas dos moradores.
008/2020 - 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 recolocação de brinquedos e equipamentos do parquinho no
local onde havia um parque infantil instalado na Vila Rural, visto que na comunidade não há
uma área de lazer específico para as crianças. JUSTIFICATIVA: Há mais de um ano os
poucos brinquedos que lá existiam foram retirados para a reforma e ainda não ocorreu a
reposição
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS:
1.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 11 de fevereiro de 2020.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

