CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

6ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Segunda Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 20 de março de 2018, 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 5ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
098/2017 – Dispõe sobre a criação do Regulamento da Inspeção Sanitária e Industrial dos
Produtos de Origem Animal do Município de Céu Azul - PR.
2.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

031/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
032/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
033/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
034/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
035/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
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de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
036/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões
de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
037/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
038/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
039/2018 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
3.

REQUERIMENTOS:

017/2018 - 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, após ouvido o
Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações quanto a execução de pavimentação de pedras
poliédricas no trecho da Rodovia BR 277 até a Fazenda Iguaçu - Star Milk, fotocópias de
documentos como: Convênio n.º 052/2014 e Plano de Trabalho, as devidas rubricas de
pagamentos, percentual da obra concluída e do faltante para a conclusão, valores recebidos
do convênio, contrato, documento se houve o término, suspensão ou continuidade de
contrato, aditivos de tempo e de valores se houve, todos os documentos devem alencar ao
referido Requerimento. JUSTIFICATIVA: Para o conhecimento dos Vereadores.
018/2018 - 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, após ouvido o
Plenário, REQUEREM à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal solicitando informações quanto a execução de pavimentação de pedras
poliédricas no trecho da Comunidade de Nova União a São Francisco, fotocópias de
documentos como: Contrato N.º 113/2013, as devidas rubricas de pagamentos, percentual
da obra concluída e do faltante para a conclusão, valores recebidos do convênio, contrato,
documento se houve o término, suspensão ou continuidade de contrato, aditivos de tempo e
de valores se houve, todos os documentos devem alencar ao referido Requerimento.
JUSTIFICATIVA: Para o conhecimento dos Vereadores.
019/2018 - MARIA MARGARETH ALVES, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, Vereadores
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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 quanto aos atendimentos da ACAZUL, a
demanda reprimida e se a possibilidade de atender esses alunos ou previsão para atendelos. JUSTIFICATIVA: Para maior esclarecimento e para o conhecimento dos Vereadores.
020/2018 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA,
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 solicitando informações quanto a possibilidade de
atender a Comunidade da Capela São Paulo com melhorias nas dependências do Centro
Comunitário. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos moradores, pois é o local onde são
realizados os eventos da comunidade. Esta reivindicação já é bastante antiga e a
infraestrutura está com vários problemas causando transtornos para os que utilizam, vale
ressaltar que é uma construção bastante antiga e necessita o quanto antes destas
melhorias.
4.

INDICAÇÕES:

014/2018 - DARCY JOÃO BORCHART, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER,
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 melhorias no acesso a
Empresa de Reciclagem Petcéu na Rua Paulo Wichoski sentido Bairro Boa Vista.
JUSTIFICATIVA: São várias as reclamações de pessoas que utilizam esta via diariamente,
sendo um perigo anunciado devido a falta de espaço para a manobra de caminhões que
acabam invadindo toda a Rua Paulo Wichoski para entrar e sair da Empresa Petcéu. Com a
melhoria já anunciada em toda a extensão da referida rua, é de suma importância que já se
tome providências nesta entrada para acabar com o problema mencionado, melhorando o
acesso e oferecendo maior segurança a todos.
015/2018 - DARCY JOÃO BORCHART, CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER,
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, tomada de providência urgente em relação ao
situação que está o terreno localizado na esquina da Rua Belo Horizonte com a Duque de
Caxias no Bairro São Lucas. JUSTIFICATIVA: São várias as reclamações de moradores,
pois o mato está muito alto e tomou conta do terreno, o que dá uma insegurança aos que
circulam neste trecho, também é um criadouro de insetos e roedores, causando perigo à
saúde pública.
016/2018 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA, 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 e,
após ouvido o Plenário INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal um Projeto
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de Lei que viabilize Contribuição de Melhorias para o Município, contemplando calçadas de
passeio nas vias da cidade que ainda não foram contempladas. JUSTIFICATIVA: São
vários os locais que ainda não possuem as calçadas de passeio ou encontram-se
deterioradas, em péssimas condições de uso, o que causa transtorno e insegurança para os
pedestres. É importante um Projeto de Lei que viabilize a Contribuição de Melhorias para o
Município onde o próprio beneficiado contribui com o bem.
017/2018 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, ELIAZAR JOSÉ
BRIZOLLA, 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 e,
após ouvido o Plenário INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que viabilize
o aparelho hospitalar carrinho de anestesia com monitor cardíaco e com respirador acoplado
para atender o nosso cidadão. JUSTIFICATIVA: É importante a viabilização deste aparelho,
tendo em vista a necessidade do equipamento devido a sua modernização para um
procedimento com mais precisão, contribuindo na qualidade do sistema de saúde municipal
e no atendimento de nossa população.
018/2018 - 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 estudos quanto a Projeto de Lei para habitação
que beneficie as famílias que ainda não possui o terreno e a casa própria, com a utilização
dos lotes em posse do Município e que estão ociosos e sem retorno algum para o
crescimento de nossa cidade. JUSTIFICATIVA: Sabemos que o Município tem vários lotes
ociosos e que poderiam beneficiar as famílias que ainda não possuem sua moradia, para
tanto indicamos um Projeto de Lei com critérios de avaliação para atender justamente
aqueles que necessitam. Sabemos da busca da administração em parcerias com Programas
de Habitação, porém não atende a demanda, pois são mais de quatrocentas famílias que
aguardam e geralmente com a real necessidade de baixa renda e com filhos e outras que
não se enquadram aos critérios de certos programas. Este projeto além de dar um lar a
estas pessoas irá acabar com terrenos praticamente abandonados que ficam a mercê do
tempo e contribuir com os cofres públicos do nosso município.
019/2018 - 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 agilidade na instalação da Academia ao Ar
Livre no Loteamento Carumbé e providências quanto a preparação do terreno para a praça
com equipamentos para crianças com a plantação de gramas e a continuidade do
calçamento com pedras poliédricas na travessia que ainda não tem. JUSTIFICATIVA: Para
atender aos moradores que estão ansiosos com estas melhorias já algum tempo, este
espaço vai contribuir com o embelezamento, a valorização do loteamento e principalmente
trará qualidade de vida aos cidadãos.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.
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2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Eliazar José Brizolla
Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

