CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

4ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 27 de agosto 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 ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS;
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 3ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
014/2019 – Dispõe sobre o reenquadramento funcional do cargo efetivo de Dentista 40h,
extingue o cargo de Dentista 40h (E.S.F.) e dá outras providências.
055/2019 – Fica Instituído no Calendário Oficial de Eventos do Município, o Dia Municipal da
Marcha para Jesus.
059/2019 – Dispõe sobre a 17ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021, do Município de Céu
Azul – PR, e dá outras providências.
060/2019 - Dispõe sobre a 18ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e, a 7ª alteração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n.º 2006/2018, para o exercício de 2019, e dá outras
providências.
061/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
062/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2.
PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO :
011/2019 - Declara de Utilidade Pública a Associação Tigre de Karatê e Esportes Clube.
3.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS ÀS COMISSÕES:
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064/2019 – Acrescenta o §4º ao artigo 24 e o §5º ao artigo 124 da Lei n.º 617/2007, e dá
outras providências. (Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
065/2019 – Dispõe sobre os Conselheiros Escolares nos Estabelecimentos de Ensino
Mantidos pela Rede Municipal de Ensino. (Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
da Educação, Saúde, Ação Social e Habitação).
4.

REQUERIMENTOS:

047/2019 - MARIO MITTMANN, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, DARCY
JOÃO BORCHART 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, à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal informações em relação ao Programa Vida Ativa, quanto os horários, locais,
número de participantes por turma. Solicitamos também quais os servidores que atendem
nas aulas da Piscina Térmica. JUSTIFICATIVA: Para que os Vereadores tenham
conhecimento do Programa e possam auxiliar as pessoas com dúvidas e que necessitam
destas atividades para melhorar a qualidade de vida.
048/2019 - 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, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando
informações quanto a quem cabe a responsabilidade da manutenção da estrada asfaltada
que liga a BR 277 à Comunidade de Nova União. JUSTIFICATIVA: O asfalto da estrada que
liga a BR 277 à Comunidade de Nova União está muito danificado. É o acesso principal de
circulação de veículos dos moradores, de transporte escolar e principalmente para o
escoamento da safra. Os moradores da Comunidade de Tatu Jupy até a Comunidade de
Nova União reivindicam constantemente melhorias desta via. É uma informação aos
Vereadores para que possamos saber a quem realmente compete esta conservação.
049/2019 - 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, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando
informações sobre quais as medidas que estão sendo tomadas junto a Empresa vencedora
do certame licitatório da obra de melhorias da Quadra de Esportes de Nova União.
JUSTIFICATIVA: Em visita in loco observamos que a empresa já está terminando a obra,
porém existem muitos defeitos para serem reparados, o que é preocupante, uma vez que os
alunos das Escolas Estadual e Municipal e Comunidade por muito tempo não podiam utilizar
a mesma para a prática de esportes devido a falta de segurança na estrutura, ou usavam,
mas corriam riscos, e agora com a contratação de empresa com o objetivo de sanar os
problemas, aparecem outros por falta de atenção da empreiteira. Assim, queremos saber
quais as medidas que estão sendo adotadas para resolver esta situação.
050/2019 - 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
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do Contrato n.°57/2018, Tomada de Preços n.º 06/2018, celebrado entre a Prefeitura
Municipal e a Empresa Construtora JG Ltda, responsável pela execução da obra e reforma
do Colégio Estadual do Campo de Nova União e Escola Municipal do Campo José
Bonifácio. Os Serviços a cobertura do Refeitório no valor de R$ 51.140,10 (cinquenta e um
mil, cento e quarenta reais e dez centavos), instalação elétricas no valor de R$ 38.711,46
(trinta e oito mil setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos), isolamento de teto no
valor de R$ 21.222,57 (vinte e um mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete
centavos). A resposta deverá vir acompanhada de documentos, notificações recibos e
detalhes do andamento e cumprimento do contrato, bem como as providências adotadas
pela Gestora do contrato, Secretaria Municipal de Educação. JUSTIFICATIVA: A obra
encontra-se paralisada e a comunidade exige, com toda razão esclarecimentos por parte do
órgão gestor sobre os motivos que impedem a sua conclusão.
5.

INDICAÇÕES:

102/2019 - 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 disponibilização ou a cedência de um veículo para atender as
necessidades do Hospital Bom Samaritano nos finais de semana e feriados.
JUSTIFICATIVA: É uma solicitação da Diretoria da Fundação de Saúde de Céu Azul FUSCA, devido a vários serviços que necessitam de um carro para levar e buscar os
exames nas cidades vizinhas, onde os laboratórios atendem nestes dias específicos.
103/2019 - 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 e, após ouvido o Plenário INDICA ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de melhorias aos arredores e na
estrutura do campo de futebol sete da Comunidade do Bairro União. JUSTIFICATIVA: Estas
benfeitorias em questão consistem em reforma de traves, melhoramentos na iluminação, no
alambrado e nas cercas e pintura dos muros. Buscam oferecer melhor estrutura para
atender a demanda de esportistas de toda a comunidade, pois é um espaço muito utilizado
devido vários eventos que acontecem neste local, atendendo além do Bairro União.
104/2019 - 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 e, após ouvido o Plenário INDICA ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de realizar melhorias no Centro de
Referência de Assistência Social de Céu Azul - CRAS, visando um espaço físico adequado
para o atendimento às famílias e seus membros. JUSTIFICATIVA: O CRAS é uma unidade
socioassistencial que possui uma equipe de trabalhadores da política de assistência social
responsáveis pelos serviços e projetos de Proteção Básica e pela gestão articulada no
território de abrangência, é uma unidade pública localizada na área de maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento socioassistencial de famílias,
tornando-se o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da
proteção social básica, com o objetivo de promover e realizar atendimento integrado à
família e seus membros, visando ações articuladas e contínuas, de modo a desencadear
oportunidades de integração entre as fases e faixas etárias, possibilitando o
desenvolvimento da cidadania, a interação e valorização do ser humano, geração de renda
e sustentabilidade da família, bem como a garantia de direitos, assim se dá a importância da
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ampliação do espaço físico existente, resolvendo a falta de espaço no atendimento aos
usuários e funcionários.
105/2019 - 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 contratação de um monitor para
acompanhamento dos alunos no trajeto do transporte escolar, visto que estão revendo esta
questão. JUSTIFICATIVA: Para atender o interesse da Comunidade Escolar. O objetivo é
dar segurança aos alunos, pois sabemos que as crianças não seguem as recomendações
de segurança e promovem grande agitação no interior dos veículos, os motoristas não
podem controlar toda a situação, envolvendo cuidados ao volante e manutenção do interior
do veículo.
106/2019 - 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 possibilidade de melhorias no Centro Municipal de Educação
Infantil - CEMEI Arco Iris em toda sua estrutura. JUSTIFICATIVA: Devido à precariedade do
espaço. As dependências da unidade não têm acessibilidade e sanitários aos portadores de
deficiência, não tem biblioteca, não tem sala de leitura e não tem quadra de esportes.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Moção de Aplausos à Orquestra de Viola Caipira de Céu Azul.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 27 de agosto de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

