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 26 de fevereiro 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 ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA;
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 4ª Sessão Extraordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETOS
COMISSÕES:

DE

LEI

DO

PODER

LEGISLATIVO

BAIXADOS

PARA

AS

002/2019 – Autoriza a rescisão do Termo de Cessão de Uso do imóvel de propriedade do
Município de Céu Azul que específica e dá outras providências. (Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
003/2019 – Dispõe sobre a Extinção do Fundo Especial para reforma e ampliação da

futura sede própria do Poder Legislativo do Município de Céu Azul, e dá outras
providências. (Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária,
Financeira e Orçamentária).
004/2019 – Dispõe sobre a Extinção do Fundo Especial para aquisição de mobiliário para a
nova sede própria do Poder Legislativo do Município de Céu Azul, e dá outras providências.
(Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
2.

REQUERIMENTO:

007/2019 - 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 solicitando
informações sobre o abastecimento de combustível, óleo diesel, na Secretaria de Viação e
Obras no veículo Scania, de placas ATA - 2222, se o referido veículo consta na frota de
bens do município e cópia de documentação do mesmo, informando ainda a qual frota ele
pertence. JUSTIFICATIVA: Denúncia de irregularidades e para conhecimento dos
Vereadores.
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3.

INDICAÇÕES:

014/2019 - MARIO MITTMANN, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, CLAUDETE DE SÁ
MARANHÃO RHEINHEIMER, DARCI RIEGER, DARCY JOÃO BORCHART, ELIAZAR
JOSÉ BRIZOLLA, ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, MARIA MARGARETH ALVES 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 disponibilizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de
acordo com a estrutura da mesma, junto a empresa Madeireira Cavallari, no sentido de
formalizar protocolo de acordo com seu interesse, podendo participar de licitações.
JUSTIFICATIVA: Considerando que a empresa encontra-se instalada em área urbana
residencial e atualmente povoada aos seus arredores, vimos a necessidade de propor a
busca de outro local, proporcionando a população nenhum risco e preocupação no que se
refere a ruídos, riscos e impactos ambientais. E o mais importante que a referida empresa
possa continuar gerando empregos e tributos para nosso município. Desta forma estaremos
valorizando empresários de nosso município que já contribui a anos com o crescimento de
nossa comunidade.
015/2019 - MARIO MITTMANN, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, CLAUDETE DE SÁ
MARANHÃO RHEINHEIMER, DARCI RIEGER, DARCY JOÃO BORCHART, ELIAZAR
JOSÉ BRIZOLLA, ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, MARIA MARGARETH ALVES 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 que busque junto a Caixa Econômica Federal financiamento para
reformas e construções na área da Educação, Infraestrutura e Saúde. JUSTIFICATIVA:
Considerando a grande estrutura municipal e tantos problemas abordados, sejam pontos de
abrigos, reformas em salas de aula, construções de muros, restaurações de quadras de
esportes e tantas outras necessidades, considerando também a baixa arrecadação, o que
se torna impossível executar tais obras com recursos próprios, entendemos da necessidade
de buscar financiamento para tais investimentos, pois somos sabedores também que pela
austeridade por parte do Executivo e deste Legislativo gozamos de um bom limite de
crédito, desta forma podemos usufruir dessas melhorias o mais rápido possível.
016/2019 - 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 e, após ouvido o Plenário INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a construção de dois redutores de velocidade
na Rua Parque Iguaçu, no Bairro Iguaçu. JUSTIFICATIVA: Esta via fica em um conjunto
habitacional e infelizmente são vários que circulam com veículos e não respeitam os limites
de velocidade, causando uma grande insegurança aos moradores, pois a rua é estreita e é
grande a circulação de pedestres, principalmente crianças que muitas vezes não tem a
noção do perigo.
017/2019 - CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER, MARIO MITTMANN, 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, INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal estudos quanto reajuste no Auxilio Alimentação
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dos Servidores Ativos Municipais. JUSTIFICATIVA: Sabemos da importância que tal auxílio
traz para os nossos servidores, pois é através de benefícios e incentivos que promovem
melhoras na produtividade, na satisfação do empregado, bem como reflexos positivos na
própria saúde e num contexto geral.
018/2019 - 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 melhorias no Centro Comunitário do Bairro São Lucas como:
climatizadores, forração e a instalação de manta térmica, onde atualmente o Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS, utiliza para atender a população com suas
oficinas. JUSTIFICATIVA: O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, promove
várias oficinas destinadas ao atendimento socioassistencial de famílias, tornando-se uma
grande ferramenta de desenvolvimento dos serviços da proteção social básica, o centro
comunitário do bairro é muito importante para este serviço e as melhorias contribuiriam, pois
são atendidas crianças e chegam a ficar quatro horas diárias em atividades.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 26 de fevereiro de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

