CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
ORDEM DO DIA

7ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Quarta Sessão Legislativa, da
Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia dezessete de março de dois mil e
vinte, às 19:00:00, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.

I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo(a) Vereador(a) 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 6ª Sessão Ordinária.

II - GRANDE EXPEDIENTE:
1. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:
009/2020 - Dispõe sobre o Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE, e revoga a Lei n.º
230/2000 e suas alterações.
010/2020 - Dá nova redação ao Art. 11 da Lei Municipal n.º 1354/2013.
011/2020 - Dispõe sobre a inclusão do Parágrafo único ao artigo 31 da Lei n.º 2.055/2019.
012/2020 - Dispõe sobre a alteração do “caput” do artigo 58 da Lei nº 1.831/2017.
013/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento Vigente, e dá Outras Providências.
014/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao Orçamento Vigente, e dá Outras Providências.
015/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento Vigente, e dá Outras Providências.
016/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a Abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
2. APRESENTAÇÃO, ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO PODER
LEGISLATIVO:
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001/2020 - Concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos do Poder Legislativo de Céu
Azul, e dá outras providências.
3. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
017/2020 - Dispõe sobre a 24ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º 1880/2017,
para os exercícios ﬁnanceiros compreendidos no período de 2018 a 2021 e a 2ª alteração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei n.º 2118/2019 para o exercício de 2020, e dá outras
providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
018/2020 - 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).
019/2020 - 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).
020/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional
especial no orçamento do Município de Céu Azul, para o exercício de 2020, e dá outras
providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
021/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a reposição salarial aos Servidores
Públicos Municipais integrantes do Magistério Público da Educação Básica e dá outras
providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).
022/2020 - Concede Reposição Salarial aos Servidores Públicos Municipais, e dá outras
providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração
Tributária, Financeira e Orçamentária).

4. PROJETOSDE LEI DO PODER LEGISLATIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:
002/2020 - Concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos do Poder Legislativo de Céu
Azul, e dá outras providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e
da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
003/2020 - Concede Recomposição de Perdas do Poder Aquisitivo ao Subsídio dos Vereadores
do Município de Céu Azul, e dá outras providências. ( Baixado para as Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).

5. REQUERIMENTO:
016/2020 - Maria Margareth Alves - Vereador (a) 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 REQUER à Vossa Excelência envio de
expediente ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal informações quanto a previsão de
investimentos na estrada da "Linha Tomazine", devido a precariedade em que se encontra esta
via, moradores da localidade solicitam informações do motivo de tanta demora nos serviços de
melhoramento da estrada. JUSTIFICATIVA: A pedido dos moradores, visto a precariedade em
que se encontra a estrada, relatam também que já faz algum tempo que a via não recebe
nenhum serviço de melhoras.
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6. INDICAÇÕES:
25/2020 - Telmo da Silva Cardoso, Claudete de Sá Maranhão Rheinheimer, Darcy João
Borchart e Mario Mittmann - Vereador (es) 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 Excelentìssimo Senhor Prefeito
Municipal a aquisição de equipamentos agrícolas para compor a Patrulha Rural como: Carreta
Basculante, Espalhador de Esterco e Ensiladeira, para atender a Comunidade da Picada
Benjamim. JUSTIFICATIVA: Para ampliar a capacidade de atendimento e contribuir com os
agricultores a alavancar seus negócios e com a economia do Município.
26/2020 - Telmo da Silva Cardoso, Claudete de Sá Maranhão Rheinheimer, Darcy João
Borchart e Mario Mittmann - Vereador (es) 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 alargamento das pontes entre as Comunidades de Dois Irmãos e
Lagoa Azul e a ponte entre as Comunidades de São Francisco e Santa Luzia. JUSTIFICATIVA: É
uma solicitação dos agricultores que precisam passar nestes pontos para o trabalho do dia a
dia, as pontes são estreitas e não é possível a passagem de máquinas grandes, tendo que
fazer um percurso muito longo, prejudicando e trazendo prejuízo aos agricultores.
27/2020 - Telmo da Silva Cardoso, Claudete de Sá Maranhão Rheinheimer, Darcy João
Borchart e Mario Mittmann - Vereador (es) 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 expandir o programa de incentivo aos pequenos agricultores com a
ampliação de horas máquinas. JUSTIFICATIVA: Com o objetivo de oportunizar e criar condições
para fortalecer o agronegócio, incentivar o aumento da produtividade, geração de emprego e
renda, proporcionar o bem estar do homem do campo e contribuir para a construção de um
Município economicamente forte, se faz necessária à ampliação das horas máquinas para
atender os pequenos agricultores.
028/2020 - Darci Rieger - Vereador (a) 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 estudos quanto a melhoria do salário base dos
Conselheiros Tutelares do Município, um embasamento legal que permita um avanço no
subsídio mensal destes colaboradores. JUSTIFICATIVA: Somos sabedores do exercício da
função e da dedicação exclusiva ao cargo, pois atende queixas, reclamações, reivindicações e
solicitações feitas pela família, crianças, adolescentes e a comunidade. Exerce as funções de
escutar, orientar, aconselhar, encaminhar e acompanhar os casos. Aplica as medidas
protetivas pertinentes a cada caso. Faz requisições de serviços necessários à efetivação do
atendimento adequado de cada situação. Contribui para o planejamento e a formulação de
políticas e planos municipais de atendimento à criança, ao adolescente e as suas famílias. Sem
desmerecimento as outras categorias, mas é preciso que se analise esta reivindicação dos
Conselheiros Tutelares mesmo sabendo da baixa arrecadação que o Município enfrenta, porém
é uma realidade de várias cidades da nossa região e o salário base dos Conselheiros Tutelares
de Céu Azul está aquém dos valores pagos dos Municípios vizinhos, visto que enfrentam a
mesma situação econômica.
029/2020 - Maria Margareth Alves - Vereador (a) 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 na estrada da "Linha Tomazine", devido a precariedade em que se
encontra esta via, moradores da localidade estão insatisfeito com as condições atuais e
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solicitam os serviços de patrolagem, visto que são muitas pedras salientes e soltas.
JUSTIFICATIVA: A pedido dos moradores, visto a precariedade em que se encontra a estrada,
visando a segurança dos condutores e danos causados em veículos particulares e do
Município, conforme fotos em anexo.
030/2020 - Maria Margareth Alves - Vereador (a) 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 que providencie aparelhos de ar condicionado na Capela Mortuária do Bairro
União. JUSTIFICATIVA: A pedido da comunidade, para garantir um ambiente mais confortável e
acolhedor em um momento difícil para as famílias que se despedem de seus entes queridos
principalmente em dias de maior calor.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
1.Encerramento pelo Senhor Presidente.
Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 17 de março de 2020.

Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1ºSecretário

