CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

7ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 19 de março 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 ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ;
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.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
001/2018 – Projeto de Lei Complementar - Altera o Plano Diretor Municipal, define
princípios, objetivos, estratégias e instrumentos para a realização das ações de
planejamentos e execução de políticas públicas no Município de Céu Azul e dá outras
providências.
084/2018 – Dispõe sobre o perímetro urbano do Município de Céu Azul e dá outras
providências.
085/2018 – Dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do Município de Céu
Azul constante no Plano Diretor do Município de Céu Azul e dá outras providências.
086/2018 – Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos do Município de Céu
Azul constante no Plano Diretor Municipal de Céu Azul e dá outras providências.
087/2018 – Dispõe sobre diretrizes de arruamento para a implantação do sistema viário de
Céu Azul, constante no Plano Diretor Municipal de Céu Azul e dá outras providências.
088/2018 – Dispõe sobre os requisitos técnicos para as edificações a serem construídas no
município e dá outras providências.
089/2018 – Dispõe sobre o Código de Postura do Município de Céu Azul , Estado do Paraná
e dá outras providências.
009/2019 - Dispõe sobre a 12ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 2ª alteração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias Lei n.º 2006/2018, para o exercício de 2019 dá outras
providências.
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010/2019 - Autoriza o Poder Executivo municipal proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
011/2019 - Autoriza o Poder Executivo municipal proceder a Abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento Vigente, e dá outras providências.
012/2019 - 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 PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
005/2019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de digitação e impressão de atestados, receitas
e encaminhamentos médicos e odontológicos dentro do Sistema Público Municipal de
Saúde do Município de Céu Azul, e dá outras providências.
3.
APRESENTAÇÃO E ÚNICA DISCUSSÃO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO DO
PODER LEGISLATIVO:
002/2019 - Concede Recomposição Salarial aos Servidores Públicos do Poder Legislativo
de Céu Azul, e dá outras providências.
4.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

013/2019 - Dispõe sobre a ampliação do número de vagas para o cargo de provimento
efetivo, constante no Anexo II da Lei n.º 1.778/2016. (Baixado para as Comissões de
Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
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. (Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
015/2019 – Concede Recomposição 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).
016/2019 – Concede Recomposição do Piso Salarial aos Profissionais 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).
017/2019 – Concede Recomposição do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e
dos Agentes de Combate às Endemias e dá outras providências. (Baixado para as
Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e
Orçamentária).
018/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal 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).

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

019/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal 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).
5.
PROJETOS
COMISSÕES:

DE

LEI

DO

PODER

LEGISLATIVO

BAIXADOS

PARA

AS

006/2019 – 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).
007/2019 – 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).
6.

REQUERIMENTO:

016/2019 - 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 em Exercício,
solicitando informações sobre quais providências estão sendo tomadas em relação ao
cascalhamento na estrada que liga a Comunidade da Boca da Picada Benjamin à
Comunidade de Vista Alegre. JUSTIFICATIVA: A estrada foi patrolada há vários dias e não
foi reposto o cascalho, o que está causando um transtorno aos agricultores que utilizam esta
estrada, pois fica intransitável em dias de chuva. Esta solicitação foi feita há semanas pelos
moradores e nada foi resolvido, muitos não conseguem sair de casa com seus veículos e
causa prejuízo aos agricultores.
7.

INDICAÇÕES:

022/2019 - 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, após ouvido o Plenário, INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em exercício a reposição de um poste de
iluminação na Rua São Luiz esquina com a Rua Irmã Carmelita Maria Cecília de Jesus, no
Bairro União. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que o poste com a iluminação já existia,
porém foi derrubado pela equipe que utilizava a máquina escavadeira para fazer a coleta de
entulho no local. Moradores reclamam da demora da substituição do poste visto que a
escuridão causa insegurança.
023/2019 - 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, após ouvido o Plenário, INDICAM
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em Exercício um Programa de Avaliação para
a substituição de árvores em todo perímetro urbano. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

são naturais de nossa região os ventos fortes, que causam muita insegurança devido a
árvores que aparentemente estão em risco de queda no perímetro urbano de nosso
Município, se faz necessário um Programa que avalie estas plantas e se necessário
substituir por outras mais apropriadas e resistentes ao nosso clima a fim de evitar acidentes.
024/2019 - TELMO DA SILVA CARDOSO, DARCY JOÃO BORCHART, CLAUDETE DE
SÁ MARANHÃO RHEINHEIMER E MARIO MITTMANN, 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 em Exercício recape asfáltico na Rua Niterói
no Bairro Parque Verde, em frente a Igreja da Comunidade. JUSTIFICATIVA: Tendo em
vista que esta via é bastante movimentada, principalmente por veículos pesados do pátio de
máquinas de nosso Município que fica próximo, também os moradores solicitam este recape
devido à trepidação neste trecho que causa desconforto aos moradores e aos que
frequentam a Igreja.
025/2019 - 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 em Exercício providências junto aos responsáveis
quanto a melhorias na sinalização no Terminal Rodoviário de Céu Azul. JUSTIFICATIVA: É
uma solicitação de pessoas que utilizam com frequência o terminal rodoviário e reclamam
da falta de informações quanto onde é permitida a circulação e estacionamento de veículos
pequenos no momento de levar e buscar os passageiros.
026/2019 - 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 em Exercício providências urgentes na estrada da Linha Alto
Alegre, que esta totalmente intransitável há vários meses. JUSTIFICATIVA: É uma
solicitação de agricultores e moradores que utilizam com frequência esta estrada, após as
chuvas nos últimos dias, diversos veículos estão ficando atolados (fotos em anexo),
dificultando o acesso e o trajeto para a rodovia BR 277.
027/2019 - DARCI RIEGER, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, CLAUDETE DE SÁ
MARANHÃO RHEINHEIMER, DARCY JOÃO BORCHART, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA,
ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, MARIA MARGARETH ALVES, 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 em Exercício, providências quanto a construção de pontos de
abrigos em locais estratégicos que comporte a demanda de munícipes em aguardo de
transporte, sendo eles: Rua Paulo Wichoski, em frente à ACAZUL; Rua São Salvador,
esquina com a Rua Martin Lutero, no Bairro São Cristóvão; Rua Duque de Caxias, esquina
com a Rua Irmã Carmelita Maria Cecília de Jesus, no Bairro São Lucas; Rua Irmã Carmelita
Maria Cecília de Jesus, esquina com Rua Maceió, no Bairro São Lucas; Rua Florianópolis,
esquina com a Rua Bom Samaritano, no Bairro Iguaçu e Avenida Nilo Bazzo, esquina com a
Rua Belém, no Distrito Industrial I. JUSTIFICATIVA: São diversas as pessoas que utilizam
do transporte, principalmente mulheres com crianças de colo e idosos que necessitam do
transporte coletivo e por muitas vezes aguardam em pé e ao relento, enfrentando o sol forte,
chuva e vento. A importância deste investimento é a qualidade de vida que irá promover na
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população. Essa reivindicação é dos munícipes que diariamente aguardam o transporte para
irem ao seu trabalho, escola ou faculdade e em consultas médicas que merecem no mínimo
um pouco de conforto e segurança.
028/2019 - 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 em Exercício a retomada de estudos prevendo a instalação de
câmeras de monitoramento em toda região comercial e central do Município, bem como em
pontos estratégicos de acesso a Rodovia BR 277. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos
comerciantes, pois tem ocorrido nos últimos dias vários casos de furtos simples e
qualificados, estes equipamentos poderão inibir ou até evitar tais ações criminosas, também
é importante ressaltar que contribuirá na identificação de meliantes.
029/2019 - 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 em Exercício urgência na melhoria e em investimentos na
sinalização de trânsito do nosso Município. JUSTIFICATIVA: A sinalização vertical e
horizontal é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados nas
vias públicas com o objetivo de garantir sua utilização adequada para melhor fluidez no
trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. Faz-se necessária a
colocação de todos os tipos de placas como as de regulamentação, advertência e de
indicação, orientando aos motoristas e evita transtornos para os condutores, bem como aos
órgãos fiscalizadores de infrações no trânsito, pois alertam e orientam. Também vale
ressaltar que é um pedido de moradores que relatam a ausência das placas com nomes das
ruas.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 19 de março de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

