CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

23ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 9 de julho 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 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 22ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
009/2019 - Estabelece Direitos à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, no
Município de Céu Azul, Estado do Paraná e institui no Calendário de Eventos Oficiais do
Município, a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista, a inclusão do símbolo de autismo nas placas de atendimento
preferencial, e dá outras providências.
2.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
044/2019 – Dispõe sobre a 15ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 5ª alteração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias Lei n.º 2006/2018, para o exercício de 2019, e dá outras
providências.
045/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
046/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
047/2019 - Institui o Programa Municipal de Distribuição Gratuita de Uniforme Escolar para
Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Céu Azul, e dá outras providências.
048/2019 - Desafeta imóvel de uso especial para bem dominial e autoriza sua alienação, na
forma que especifica, e dá outras providências.
3.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

049/2019 - Dispõe sobre a 16ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 6ª alteração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias Lei n.º 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).
050/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. ( Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
051/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial Adicional ao orçamento vigente, e dá outras providências. ( Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
052/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial Adicional ao orçamento vigente, e dá outras providências. ( Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
053/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial Adicional ao orçamento vigente, e dá outras providências. ( Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
- Estabelece as Políticas Públicas de Controle Populacional, Criação,
Comercialização, Adoção, Abandono e Maus Tratos e Controle Sanitário de Cães e Gatos
no Município de Céu Azul e dá outras providências. ( Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e de Agricultura e Meio Ambiente).
054/2019

4.

PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO BAIXADO PARA AS COMISSÕES:

010/2019 - Dispõe sobre a publicação, no Portal da Transparência do Município de Céu
Azul, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas
nos estabelecimentos da Rede Pública de Saúde do Município de Céu Azul. (Baixado para
as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Educação, Saúde, Ação Social e
Habitação).
5.

REQUERIMENTOS:

040/2019 - 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
atribuições legais, regimentais, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa Excelência envio
de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando informações sobre o
pedido “Protocolo de Intenções” da Empresa Joarez Colombo & Cia Ltda, CNPJ n.º
18.754.941/0001-86, do proprietário Joarez Colombo sobre requerimento de um terreno
para instalação de empresa com atividade de tratamento de madeira autoclave, serraria e
cavaqueira, sob protocolo n.º 628, em 5 de junho de 2019. JUSTIFICATIVA: Conforme
fotocópia do protocolo em anexo, já faz um mês que foi realizado a solicitação e desejamos
saber o motivo da demora na solução do pedido, haja vista que se trata da instalação de
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empresa que vai gerar 20 (vinte) empregos, de propriedade de cidadão ceuazulense que por
muitos anos tem investido aqui. Precisamos incentivar a geração de renda e emprego, ao
invés de perder empresários para outros Municípios que já estão oferecendo oportunidade.
041/2019 - 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 as providências em relação a Legislação desatualizada que versa sobre a
implantação de incubadoras e destinação de terrenos e espaços físicos, incluindo as
estruturas já existentes com o intuito de instalação de novas indústrias no Município.
JUSTIFICATIVA: A Legislação vigente esta ultrapassada, em especial a Lei Municipal n.°
402/2005, há barracões que estão em desconformidade com os critérios legais, fato que
impede o crescimento industrial, geração de emprego e renda em nosso Município.
6.

INDICAÇÕES:

085/2019 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, CLAUDETE DE SÁ
MARANHÃO RHEINHEIMER, 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 a possibilidade de providenciar estruturas físicas, ou seja,
barracões, para a instalação de incubadoras em nosso Município. JUSTIFICATIVA: Para o
alcance das metas de geração de empregos, o fomento à industrialização é um fator
fundamental. O Município deve possuir mecanismos hábeis à captação de novos
investidores e que, ao mesmo tempo, estimulem à expansão dos empreendimentos já
existentes. Buscar criar instrumentos para incentivar o processo de industrialização, como a
concessão de uso gratuito de barracões industriais ou a locação de barracões industriais é
uma maneira de incentivar o empreendedorismo em nosso Município, oferecendo estrutura
física capaz de estimular e dar oportunidade ao empreendedor desenvolver seu negócio,
tornando-se forte, com intuito de fazê-los sobreviver no mercado, gerando trabalho e renda
para nossa cidade.
086/2019 - 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 que visem otimização e ampliação de ações vinculadas
ao fomento, como o aumento de repasse de recursos orçamentários e estudos envolvendo a
destinação de parcela de recursos dos royalties do Parque Nacional do Iguaçu para a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. JUSTIFICATIVA: A Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico é determinante para o desenvolvimento da
economia local e tem a incumbência de fomentar ações e serviços que trarão o
desenvolvimento de negócios, a atração e permanência de empresas, além de oferecer
incentivos de apoio a expansão dos negócios, fornecimento de educação, treinamento
empresarial, em especial aos pequenos empreendedores, acompanhar de forma criteriosa
as melhorias das empresas locais instaladas, a sua manutenção e a infraestrutura, incluindo
a apresentação de estatísticas de retorno em relação ao emprego e renda no Município. O
trabalho se estende além da parte burocrática e deve ocorrer mediante o apoio e incentivo
municipal, para o cumprimento de operações básicas de funcionamento. Para tanto requer
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estrutura física, humana e financeira visando atingir suas principais competências que são a
criação de emprego e renda, a expansão, regularização e manutenção dos Distritos
Industriais, promover a atração, a constituição e a integração de novas empresas, planejar e
implementar a política de fomento ao turismo, captar e aplicar recursos visando o
desenvolvimento turístico, entre outras, fundamentais ao crescimento e prosperidade do
Município de Céu Azul. Sem recurso financeiro apropriado, as ações empreendedoras desta
Secretaria estarão totalmente comprometidas.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 9 de julho de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

