CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
ORDEM DO DIA

9ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Quarta Sessão Legislativa, da
Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia trinta e um de março de dois mil e
vinte, às 18:00:00, na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.

I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto
RHEINHEIMER;

Bíblico

pelo(a)

Vereador(a) CLAUDETE DE SÁ MARANHÃO

2 - Lista de Presença dos Senhores Vereadores.
3 - Discussão e votação da Ata da 8ª Sessão Ordinária.

II - GRANDE EXPEDIENTE:
01. PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:
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.
018/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências.
019/2020 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
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.

02. PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO SUBMETIDO A SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO:
01/2020 - Dispõe sobre a transmissão das Sessões Públicas da Câmara Municipal de Céu Azul,
Estado do Paraná, via redes sociais.

03. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADO PARA AS COMISSÕES:
025/2020 - Concede Reposição de Perdas do Poder Aquisitivo ao Subsídio do Prefeito 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).

CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ
04. INDICAÇÕES:
35/2020 - 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 Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal melhorias na estrada da "Linha Menegus", devido a precariedade em que se
encontra esta via, moradores da localidade reclamam das condições atuais e solicitam os
serviços urgentes de melhoramento, 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.
36/2020 - Enivaldo Gregório Dalmás e Adriano José Swidzikiewicz - 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
IN DICAM ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal a criação do "Fundo Municipal
Econômico", para incentivar o empreendedor, com objetivo de assegurar a manutenção e
projeção das empresas e assim, potencializar a geração de emprego e renda. É importante
estudos quanto à viabilidade desta ação, pois com este programa o Município poderá implantar
uma política pública de incentivo a novas empresas, aos microempreendedores e às
microempresas de nossa cidade, fomentando e potencializando estes empresários para
alavancarem seus negócios. JUSTIFICATIVA: Dentre vários benefícios, o programa, Fundo
Municipal Econômico é uma forma de motivar novas empresas e incentivar os
microempreendedores já instalados em nosso Município com isenção de todos os custos
referentes ao registro, abertura, alterações e renovações do alvará e demais licenças.
37/2020 - 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 Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal a criação de barreira de higienização dos veículos que acessam e saem da
cidade com avaliação térmica dos motoristas para salvaguardar os motoristas e os
caminhoneiros da nossa cidade que não pararam as suas atividades com a entrega de kits de
higienização: máscara, álcool gel e outros.JUSTIFICATIVA: Referidas medidas visam a
proteção e a redução dos riscos de contaminação e a propagação do vírus. Sugere-se ainda a
avaliação da possibilidade do fechamento da entrada localizada no Parque Nacional visto que
temos 4 entradas disponíveis (trevo do Posto Lar, Borsatto, Delta e a do Parque Nacional), o
fechamento da entrada do Parque Nacional pode facilitar o trabalho de desinfecção dos
veículos.

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
1.Encerramento pelo Senhor Presidente.
Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 31 de março de 2020.

Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1ºSecretário

