CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

5ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Primeira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2017, 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 4ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1. APRESENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO N.º 323/17 – SEGUNDA
CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 2008 E BAIXADO À COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:
Processo n.º 126003/09 – Parecer Prévio n.º 232/17 – Segunda Câmara – Prestação de
Contas de Prefeito. Levantamento do sobrestamento em virtude da Tomada de Contas
Extraordinária que apura legalidade das despesas relativas a Termo de Parceria não
compreendida no escopo. Realização de despesas com publicidade em ano eleitoral em
valor superior à média dos três últimos anos. Sucessivos decréscimos. Ausência de
abusividade. Conversão em ressalva. (Baixado para a Comissão de Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
2.

REQUERIMENTOS:

044/2017 - 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, após ouvido o
Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações sobre o que tem sido feito de forma efetiva junto à
SANEPAR em relação a quais providências que estão sendo tomadas quanto a falta
constante de água no Bairro Iguaçu e se existe a possibilidade de implantar mais uma
bomba para suprir e atender o referido Bairro. JUSTIFICATIVA: O Bairro Iguaçu está
constantemente sem a disponibilidade de água, onde moradores e empresários deixam de
fazer suas atividades por falta desta. A solução para a escassez de água já foi reivindicação
desta Casa de Leis junto ao Executivo Municipal nos anos anteriores. O problema é notório
e se estende por anos e a implantação de mais uma bomba visa anemizar a falta de água.
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045/2017 - 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, após ouvido o
Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações sobre os motivos da paralisação da obra do
calçamento da Comunidade de Nova União. JUSTIFICATIVA: Em visita realizada in loco
pela Comissão de Obras foi constatada a paralisação da obra.
046/2017 - ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS 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, após ouvido o
Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal reiterando o Requerimento n.º 036/2017, tendo em vista que o mesmo foi
respondido em partes no que tange a fotocópias dos documentos de contratação dos
profissionais que estão realizando as cirurgias de histerectomias, sendo médico e
anestesiologista, solicitando os referidos contratos. JUSTIFICATIVA: Existem dúvidas de
como estão sendo realizadas as cirurgias, uma vez que já identificados os profissionais e
valores, se não há contrato de prestação de serviços.
3.

INDICAÇÕES:

112/2017 - 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 viabilizar junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos a ampliação e modernização do Centro de
Triagem de Materiais Recicláveis de Céu Azul – CETRICA. JUSTIFICATIVA: Tendo em
vista a precariedade do espaço físico existente e a falta de equipamentos para o bom
andamento dos serviços prestados é que indicamos a ampliação e a modernização da
CETRICA. Somos sabedores de que a reciclagem no âmbito social não proporciona
somente melhor qualidade de vida para as pessoas, mas também a preservação das
condições ambientais e com a visão de aprimorar a infraestrutura do local serão
proporcionadas melhores condições de trabalho aos recicladores no serviço da reciclagem
dos resíduos sólidos.
113/2017 - 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 firmar parceria através de convênio com a
Itaipu Binacional para realizar pavimentação poliédrica na estrada rural que liga da ponte da
Comunidade Dois Irmãos até a Comunidade de Santa Luzia. JUSTIFICATIVA: Com o
objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade na estrada rural que liga as duas
comunidades, pois é um trecho que quando se apresenta um volume significativo de chuvas
causa grande transtorno para os veículos circularem pelo local, bem como para facilitar o
escoamento da produção rural.
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114/2017 - 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 possibilidade de realizar melhorias na
churrasqueira, cozinha, dependências sanitárias e salão do Centro Comunitário do Bairro
Iguaçu e aquisição de bancos, cadeiras e mesas. JUSTIFICATIVA: Justifica-se para dar
melhores condições de uso, tendo em vista vários problemas apresentados neste espaço. É
importante sanar os problemas existentes para que não aumentem. Trata-se de um Bairro
que está com um crescimento considerável e grande número de pessoas que utilizam este
espaço, sendo assim possível atender a demanda de moradores que procuram o Centro
Comunitário para realização de pequenas festas e também dar suporte aos eventos maiores
com datas estabelecidas da comunidade e das Igrejas.
115/2017 - 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 possibilidade de junto à Assessoria Jurídica
da Administração Pública Municipal elaborar um Projeto de Lei buscando beneficiar os
proprietários de terrenos em fundo de vale e reserva legal. JUSTIFICATIVA: Estes
proprietários adquiriam seus terrenos há muitos anos atrás, atualmente pagam seus
impostos, porém estão localizados em locais considerados como reservas ambientais, o que
caracteriza ilegalidade e não conseguem construir e muitos ainda estão com problemas na
documentação. É necessário instituir uma Lei no Município para regulamentar a saída
destas famílias destes terrenos e lhes dar condições dignas. Quanto a estas áreas
ambientais fazer com que sejam recuperadas.
116/2017 - 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 INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de junto à
Secretaria Municipal de Educação providenciar sistema de coifas para exaustão nas
cozinhas das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantis. JUSTIFICATIVA: Tendo
em vista que os ambientes das cozinhas exigem ventilação em detrimento à legislação
específica e a sensação térmica é desaconselhável aos servidores que trabalham no local,
tornando o espaço físico insalubre.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 29 de agosto de 2017.

Eliazar José Brizolla
Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

