CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM

DO

DIA

10ª Sessão Ordinária, no Primeiro Período Legislativo, da Primeira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 2 de maio de 2017, às 19 horas,
na Sede da Câmara Municipal, no Município de Céu Azul.
I - PEQUENO EXPEDIENTE:
1 - Leitura de um texto Bíblico pelo Vereador DARCI RIEGER;
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 9ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

029/2017 – Dispõe sobre a instituição do Regime de Concessão de Diárias para o custeio
de despesas extraordinárias realizadas por agentes públicos fora do Município e dá outras
providências. (Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Administração Tributária,
Financeira e Orçamentária).
030/2017 – Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano da sede do Município de Céu
Azul. (Comissões de Legislação, Justiça e Redação e obras, viação e serviços).
031/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
032/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
033/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Comissões de Legislação, Justiça
e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
034/2017 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional
suplementar ao orçamento vigente, e dá outras providências. (Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).

2.

REQUERIMENTOS:

024/2017 - ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA E MARIA MARGARETH ALVES Vereadores com
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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 relação do Patrimônio Público da Secretaria Municipal de
Viação, Obras, Urbanismo e Transporte constando frota de caminhões, máquinas pesadas,
veículos leves, carros, vans e ônibus. JUSTIFICATIVA: Para o conhecimento dos
Vereadores.
025/2017 - 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, após ouvido o Plenário,
REQUEREM, à Vossa Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, relatório com informações sobre as Unidade Básicas de Saúde- UBS, quanto
ao nome do servidor, sua respectiva função e pontuar as necessidades básicas no que se
refere a recursos humanos que cada unidade básica precisa para melhor atender os nossos
munícipes. JUSTIFICATIVA: Fomos procurados por servidores que nos relataram da
grande falta de serviços essenciais nas Unidades Básicas de Saúde, principalmente a falta
de servidores como, motorista, auxiliar de enfermagem, telefonista e auxiliar administrativo,
o que afeta a qualidade do atendimento. E no sentido de superar estes descontentamentos
que se atribui à falta de recursos humanos, é preciso retratar o quadro geral das Unidades
Básicas de Saúde do nosso Município, para assim ter um reordenamento dos serviços da
saúde e identificar situações que possam atingir maior nível de eficácia para o benefício da
população.

3.

INDICAÇÕES:

062/2017 - 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 para que seja
realizado recapeamento asfáltico (operação tapa buraco) no calçamento poliédrico da
estrada municipal que liga a cidade de Céu Azul à Comunidade da Capela São Paulo e na
estrada que vai até o Viveiro Municipal. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação dos moradores,
pois são duas estradas onde transitam um grande número de veículos e encontra-se em má
condição de uso, desnivelamento e com muitos buracos, o que causa grande transtorno aos
usuários. A manutenção dessas vias servirá para sua durabilidade e melhoria da
trafegabilidade de veículos e transeuntes
063/2017 - 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 para que seja
viabilizada uma Academia ao Ar Livre para a Comunidade de Santa Rita. JUSTIFICATIVA:
É uma solicitação dos moradores, pois sabemos da importância destas academias para o
bem estar e saúde das pessoas e esta localidade não foi contemplada com estes
equipamentos, o que será de grande relevância, tendo em vista o número de pessoas que
serão beneficiadas.
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064/2017 - 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 INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que seja criado o
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. JUSTIFICATIVA: Sugerimos a
criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em nosso Município
para implementar as políticas públicas voltadas à pessoa portadora de deficiência através
do Governo Municipal, tendo em vista a resposta recebida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social pelo Ofício n.º 88/SMAS, de 26 de abril de 2017. O referido Conselho
será um órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações políticas voltadas à
promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Com o Conselho
criado no Município será possível garantir o exercício dos direitos civis e humanos
acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política municipal para a inclusão da
pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência
social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigida a esse grupo
social.
065/2017 - ENIVALDO GREGÓRIO DALMÁS, ADRIANO JOSÉ SWIDZIKIEWICZ, DARCI
RIEGER, ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA 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 a possibilidade de viabilizar
melhorias na quadra de esportes da Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul
– ACAZUL. JUSTIFICATIVA: A instituição tem por finalidade atender crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. São educandos na faixa etária entre 6 e
15 anos, atendidos através de contraturno escolar. Diariamente vários trabalhos são
realizados, sendo que grande parte na quadra de esportes e em dias de chuva é impossível
à utilização deste espaço, pois as laterais são fechadas com folhas de zinco e estão faltando
boa parte destas e a água da chuva entra, ficando escorregadio. Em vários pontos o piso
está áspero e as linhas polivalentes estão apagadas, atrapalhando o desenvolvimento das
atividades do dia a dia, causando transtornos aos educandos e aos profissionais.
066/2017 - 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 INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a possibilidade de executar
obras de pavimentação poliédrica e de calçadas de passeio em todas as ruas do loteamento
Carumbé no Bairro União, implantação de uma área de lazer para atender as crianças e de
uma academia ao ar livre. JUSTIFICATIVA: É uma solicitação antiga dos moradores e
também desta Casa de Leis. Sabemos que o loteamento aumentou considerável e por isso
a importância desta pavimentação no sentido de valorizar os que lá residem. Uma área de
lazer e uma academia ao ar livre garantirão a população seus direitos, valorização e
consequentemente qualidade de vida.
067/2017 - 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
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Plenário INDICAM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a viabilidade de
pavimentação asfáltica ou poliédrica na extensão da Avenida Nilo Bazzo, paralela a BR 277,
que segue ao Distrito Industrial II até a Fábrica de Biscoito Provina/Zapoli. JUSTIFICATIVA:
É uma solicitação das pessoas que utilizam esta via diariamente para se deslocarem até o
seu trabalho. Através de informações obtidas junto às empresas instaladas neste distrito,
são em torno de cento e vinte trabalhadores que necessitam desta estrada. Somos
sabedores de que muitos trabalhadores utilizam como meio de locomoção bicicletas e
motocicletas e com a estrada pavimentada facilitará a locomoção destes, evitando o perigo
de quedas e também em dias chuvosos o transtorno causado pelo barro.
068/2017 - 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 criar meios legais para que sejam cobrados da
Rodovia das Cataratas S/A, os atendimentos realizados no sistema público de saúde de
vitimas de acidentes na BR 277, que são encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Bom
Samaritano de Céu Azul. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista o relatório apresentado nesta
Casa de Leis das dificuldades de recursos que o Hospital Bom Samaritano enfrenta para
garantir os atendimentos com qualidade. As vitimas de acidentes da BR 277 encaminhadas
ao pronto socorro do hospital devem ser atendidas com emergência devido à gravidade.
Com isso muitas vezes esta situação extrapola os recursos que já são escassos e a
capacidade de fornecer a assistência adequada aos nossos munícipes que estão na fila do
pronto socorro, o que causa descontentamento, nem por isso deixa de cumprir o que é de
direito do cidadão, a saúde. No entanto é preciso tomar atitudes urgentes na questão de
economia para que no futuro o Hospital continue sendo referência na qualidade e eficácia do
seu trabalho. Sem cobrar do paciente é importante que esta concessionária, Rodovia das
Cataratas assuma essas despesas, pois entendemos que também é de sua
responsabilidade.
069/2017 - 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 melhorias na cobertura e a
ampliação de mais três salas no Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, sendo
duas para atender os alunos e uma para a cozinha. JUSTIFICATIVA: Em visita in loco no
Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol observamos a importância da prática
pedagógica para crianças de 0 a 6 anos de idade, também a necessidade dos
estabelecimentos estarem adequados para atender a demanda desses alunos. Portanto a
construção de novas salas neste CEMEI é muito importante para a ampliação de vagas e
amenizar a superlotação, o que causa transtorno e desconforto para professores, servidores
e para o próprio educando.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra da Tribuna Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.
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Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 2 de maio de 2017.

Eliazar José Brizolla
Presidente

Darci Rieger
1º Secretário

