CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

ORDEM DO

DIA

9ª Sessão Ordinária, no Segundo Período Legislativo, da Terceira Sessão Legislativa,
da Décima Segunda Legislatura, a ser realizada no dia 2 de abril 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 ELIAZAR JOSÉ BRIZOLLA;
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 8ª Sessão Ordinária.
II - GRANDE EXPEDIENTE:
1.
PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDO A SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
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.
2.
PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS A PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:
018/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
019/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de crédito adicional
especial ao orçamento vigente, e dá outras providências.
3.

PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO BAIXADOS PARA AS COMISSÕES:

021/2019 - Dispõe sobre a 13ª alteração legal proposta ao Plano Plurianual Lei n.º
1880/2017, para os exercícios financeiros no período de 2018 a 2021 e a 3ª alteração da Lei
de Diretrizes Orçamentárias Lei n.º 2006/2018, para o exercício de 2019 dá outras
providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
022/2019 – Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com a Caixa
Econômica Federal, e dá outras providências. (Baixado para as Comissões de Legislação,
Justiça e Redação e da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
023/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento do Município de Céu Azul, para o exercício de 2019, e dá outras
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providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
024/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder a abertura de Crédito Adicional
Especial ao orçamento do Município de Céu Azul, para o exercício de 2019, e dá outras
providências. (Baixado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação e da
Administração Tributária, Financeira e Orçamentária).
4.

REQUERIMENTOS:

021/2019 - 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, informações
sobre o Museu do nosso Município, onde se encontram o acervo de materiais e peças, em
que condições estão e qual a possibilidade da reativação do Museu. JUSTIFICATIVA: O
homem com o passar do tempo se preocupa em preservar sua história e a sua memória. Ele
tem acesso ao seu passado através de relatos ou depoimentos de testemunhas oculares,
documentos, textos, peças e outros, ou quando se defronta com as imagens que habitam
em um Museu. Assim, não queremos dizer que o Museu é um caminho em direção ao
passado, mas sim é um lugar de possíveis diálogos entre passado, presente e o futuro,
sendo um veículo a serviço do conhecimento e da informação que contribui para o
desenvolvimento da sociedade. Desta forma, sabemos que o acervo coletado para o nosso
Museu é um patrimônio histórico de Céu Azul. Materiais como fotografias e peças antigas
foram doados por famílias pioneiras e colonizadoras. Estas informações são necessárias
para responder às famílias doadoras que estão nos questionando.
022/2019 - 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, após ouvido o Plenário, REQUER à Vossa
Excelência envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal solicitando
informações sobre problemas recentemente detectados na obra da Capela Mortuária, se
foram tomadas medidas e quais foram adotadas. JUSTIFICATIVA: Visto que chegou ao
nosso conhecimento através da população, que novamente a obra da Capela Mortuária
apresenta problemas, especificamente na área recém construída. Precisamos saber para
dar um retorno aos questionamentos.
5.

INDICAÇÕES:

033/2019 - 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 mediação junto à Concessionária ECOCATARATAS para a
instalação de ponto de abrigo de ônibus em frente ao Posto Pepinão, Comunidade de Tatu
Jupy. JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que os usuários são basicamente todos
universitários, fazem uso diário e aguardam às margens da BR 277 sem nenhuma proteção.
034/2019 - 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 a criação do “Disque Luz” para a população entrar em contato
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direto com a Secretaria responsável quando se tratar de mau contato e substituição de
lâmpadas em todas as ruas do Município. JUSTIFICATIVA: O contato da população tornará
o atendimento pontual e eficaz, sem intermediação. Inclusive o atendimento poderá ocorrer
por ordem de ligação, resultando também no envolvimento dos habitantes para a resolução
dos problemas existentes de iluminação pública.
035/2019 - DARCI RIEGER 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 melhorias nas churrasqueiras do Centro Comunitário do Bairro Iguaçu.
JUSTIFICATIVA: É uma solicitação da Diretoria e da população do Bairro Iguaçu, pois é um
espaço físico para uso da comunidade, porém é impossível usar as churrasqueiras para a
realização de eventos.
III - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1.

Palavra Livre:
a)
Vereadores.

2.

Encerramento pelo Senhor Presidente.

Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Céu Azul, 2 de abril de 2019.
Darci Rieger
Presidente

Adriano José Swidzikiewicz
1º Secretário

