CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

3ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Segunda Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 21 de agosto de 2018, às 19
horas, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pela Vereadora CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO
RHEINHEIMER;
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 2ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDO À SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
099/2018 – Desafeta imóvel de uso especial para bem dominical e Autoriza o Executivo
Municipal a proceder a alienação de bem Imóvel para a implantação de micro e pequenas
empresas conforme Lei Municipal n.° 168/97, na forma que especifica e dá outras
providências.
2.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS À PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
081/2018 – Desafeta parte do imóvel de uso especial para bem dominial, na forma que
especifica e dá outras providências.
083/2018 – Autoriza o Poder Público a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil
S.A., e dá outras providências.
090/2018 – Dispõe sobre a 6ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei nº 1880/2017,
para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 6ª alteração da Lei de
Diretrizes Orçamentárias Lei nº 1881/2017, para o exercício de 2018 e dá outras
providências.
091/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Proceder a Abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao Orçamento Vigente, e dá Outras Providências.
092/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
093/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
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094/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
095/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
096/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
097/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
098/2018 – Autoriza o poder executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento do município de Céu Azul para o exercício 2018.
3.

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADO PARA AS COMISSÕES;

102/2018 – Institui o Programa de Incentivos e Apoio a Práticas de Desenvolvimento
Sustentável. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Agricultura
e Meio Ambiente).
4.

INDICAÇÕES:

045/2018 - ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ,
DARCI RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E MARIA MARGARETH ALVES 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
implantar redutores de velocidade no trecho entre o Bairro Boa Vista e a Unidade Industrial
de Empacotados Lar (UIE). JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos moradores e também
dos funcionários da Unidade Industrial de Empacotados Lar, pois após a colocação do
asfalto neste trecho é grande a imprudência de motoristas, com a velocidade além do
permitido nos dois sentidos, o que causa a insegurança para os pedestres que circulam
nesta via diariamente.
046/2018 - MARIA MARGARETH ALVES, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA 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 Prefeito Municipal a possibilidade de realizar
melhorias de iluminação e de limpeza na estrada rural da Linha Picada Benjamin, incluindo
a entrada de acesso à comunidade e nas proximidades das moradias. JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista que o matagal cresceu e avançou no perímetro de circulação da estrada. A
atual condição do local colabora para a ação de assaltantes e vem expondo ao risco os
moradores da localidade que inclusive já foram vítimas de roubo.
047/2018 - TELMO DA SILVA CARDOSO, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO
RHEINHEIMER, DARCY JOÃO BORCHART E MARIO MITTMANN 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 viabilizar
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junto ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER um projeto com vistas à melhoria da
sinalização viária (placas e faixas das ruas) em toda a cidade. JUSTIFICATIVA: Existe a
necessidade da melhoria da sinalização de nossa cidade. A sinalização viária tem o
objetivo de organizar as vias para que seus usuários saibam quais seus direitos,
deveres e obrigações. Assim, a sinalização, tanto vertical como horizontal contribui
orientando os motoristas e evita transtornos. Propicia a segurança no trânsito.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Eliazar José Brizolla
Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

