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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 
Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 14ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 15 DE JUNHO DE 2020, ÀS 15h. 

 

 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador NELSON JOSÉ DE BONA. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA   ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1. Requerimento nº 082/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que requer 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado se consta na programação da divisão de Infraestrutura Urbana, a 
revitalização da praça pública localizada entre a Avenida José Callegari e as Ruas Paraná e 
Riachuelo, próximo a Escola Municipal Ulysses Guimarães. JUSTIFICATIVA:- Munícipes nos 
informaram e fomos ao local verificar que a referida praça encontra-se com bancos 
quebrados e partes destes espalhados, além de área de passeio deteriorada, principalmente 
próximo das arvores onde as raízes levantaram as calçadas, prejudicando a circulação das 
pessoas e gerando desconforto visual na região central do Município, local de grande 
movimentação. Por estes motivos solicitamos a realização de melhorias na estrutura e a 

1. ABERTURA 

2. EXPEDIENTE 

3. ORDEM DO DIA 
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revitalização da praça como um todo.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 083/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
solicitando que nos seja informado se há estudos no setor competente da Municipalidade 
com o objetivo de viabilizar a realização de recape asfáltico na Rua Santa Marcelina, entre a 
Rua Santo Antônio e a Avenida Brasília, no Loteamento Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- A 
referida rua é a única via de acesso dos moradores da região à Avenida Brasília, possuindo 
intenso tráfego diário de veículos e pedestres, que tende a aumentar após a edificação de 
residências nos terrenos ainda disponíveis, estando a pavimentação poliédrica com buracos 
e imperfeições que levam insegurança e desconforto a todos. O Poder Executivo já 
viabilizou melhorias na pavimentação de várias regiões do Município, levando melhores 
condições de trafegabilidade e atendendo aos anseios da população. Diante do exposto e 
atendendo a reivindicação dos moradores da supracitada localidade, solicitamos que nos 
seja informado se a pavimentação da Rua Santa Marcelina consta nos projetos a serem 
viabilizados ainda neste ano.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 084/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se há estudos com o intuito de viabilizar a pavimentação 
poliédrica da Rua Porto Alegre, no trecho que se estende após a Rua Mato Grosso, entre as 
quadras 44 e 45, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Os caminhões da coleta 
seletiva e de resíduos sólidos possuem dificuldades para atenderem à população local por 
conta da declividade do trecho supracitado, situação agravada em dias chuvosos, quando 
até mesmo veículos de pequeno porte possuem dificuldades para transporem o declive, e 
não há meio seguro dos serviços de coleta ou qualquer veículo pesado chegar à localidade. 
Os moradores alegam também que em dias chuvosos as condições do local podem facilitar 
a ocorrência de acidentes, principalmente com veículos de grande porte, colocando-os em 
risco. Ademais, a coleta de resíduos sólidos é uma questão de saneamento básico e de 
saúde pública, o que deve ser garantido a todos os Munícipes.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 085/2020, de autoria dos Vereadores Antonio França, Valdir 
Candido de Oliveira e Sidney França, que requerem o envio de expediente ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao Secretário Municipal de 
Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando que nos seja informado 
se há projeto ou está na Pauta do comitê que está trabalhando na reformulação do Plano 
Diretor, a transformação da Avenida 24 de Outubro, entre as Ruas Bahia e Pernambuco, no 
Bairro Frimesa, em via de mão dupla. JUSTIFICATIVA:- Conforme informado através da 
Indicação nº 097/2019, diariamente circula considerável volume de veículos e pedestres 
nesta região, principalmente em função das empresas instaladas. Atualmente, devido ao 
referido trecho ser de mão única no sentido Rua Bahia, todos que precisam se deslocar do 
Bairro Frimesa para o Bairro Condá ou para a Região Central do Município, precisam se 
deslocar no sentido contrário até o viaduto sob a BR-277, resultando em um elevado volume 
de veículos neste ponto. A transformação do referido trecho em mão dupla possibilitaria uma 
melhor distribuição do fluxo de veículos, levando maior segurança e comodidade à 
população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 
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ITEM 5. Requerimento nº 086/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando 
que nos seja informado se há projetos em análise visando a viabilização de melhorias na 
estrutura de estacionamentos, passeios e paisagismo na Avenida Brasília, entre as Ruas 
Amazonas e Goiás, principalmente nos trechos onde há estabelecimentos comerciais. 
JUSTIFICATIVA:- Com o desenvolvimento do Município, além das empresas existentes, 
muitas outras irão iniciar suas atividades na referida região, aumentando o fluxo de veículos 
e pedestres, e consequentemente a necessidade por vagas de estacionamento e passeios 
públicos devidamente pavimentados. É necessária a realização de estudos com o objetivo 
de otimizar os espaços, tendo em vista que árvores antigas deverão ser substituídas, 
passeios deverão ser readequados a nova realidade e estacionamentos repensados para 
atender a demanda, pois a falta de vagas já é um problema com o volume atual de veículos. 
A viabilização destas medidas irá levar uma melhor infraestrutura pública para a região, 
garantindo maior segurança ao tráfego de veículos e pedestres, além de beneficiar os 
estabelecimentos comerciais e melhorar o aspecto visual do Município.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

ITEM 6. Requerimento nº 087/2020, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado se está incluso nos projetos da divisão de Infraestrutura Urbana, para o 
exercício de 2020, a realização de recape asfáltico na Rua Rio Grande do Norte, entre a 
Avenida 24 de Outubro e a Escola Municipal Angelo Darolt. JUSTIFICATIVA:- Já 
encaminhamos ao Poder Executivo a Indicação nº 043/2017, e os Requerimentos nºs 
108/2017 e 016/2018, indicando e solicitando informações sobre a realização de recape 
asfáltico no referido trecho, sendo a última resposta recebida, o Ofício nº 133/2018, 
informando que não havia projeto para atender esta localidade, mas que o pedido seria 
analisado. A realização de recape asfáltico no referido trecho é uma reivindicação antiga da 
população local e da comunidade escolar, motivo pelo qual novamente solicitamos que nos 
seja informado se para o exercício de 2020 há previsão para a sua realização.-  (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 
 
3.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 7. Indicação nº 056/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
indicando a realização de “operação tapa buracos” no Loteamento Santos Dumont. 
JUSTIFICATIVA:- Devido ao fluxo diário de veículos e a ação do tempo, o pavimento de 
algumas vias da região apresenta buracos e imperfeições que levam insegurança e 
desconforto à população, além de acelerar o desgaste dos veículos que transitam 
diariamente pela região. 

ITEM 8. Indicação nº 057/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a 
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troca dos pontos de ônibus localizados na Rua Presidente Medice, entre a Avenida 24 de 
Outubro e a Rua Angelo Darolt, no Bairro Belo Horizonte. JUSTIFICATIVA:- Muitas pessoas 
utilizam diariamente o transporte coletivo para se dirigirem ao trabalho, à escola ou apenas 
entre locais distantes no perímetro urbano. A espera pelos ônibus faz parte desse processo 
e na localidade supracitada tem sido bastante desconfortável a todos. Indicamos a 
substituição dos pontos de ônibus para que a população que utiliza o transporte coletivo 
possua maior comodidade e fiquem protegidos das intempéries. 

ITEM 9. Indicação nº 058/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
aplicação de lama asfáltica na Avenida João XXIII, entre a Avenida Independência e a Rua 
Bahia. JUSTIFICATIVA:- A pavimentação poliédrica desta via encontra-se em péssimo 
estado de conservação, com vários trechos onde as condições de trafegabilidade têm 
gerado transtornos ao trânsito de veículos e pedestres. A viabilização de pavimentação 
asfáltica irá beneficiar a população que reside e transita diariamente por este trecho, além de 
possibilitar uma melhor distribuição do volume de veículos com a Avenida Brasil, tornando o 
trânsito mais fluido em toda a região. 

ITEM 10. Indicação nº 059/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a 
realização de reparos na iluminação pública da Rua Minas Gerais, próximo a intersecção 
com a Avenida Independência, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- A iluminação 
pública tem papel preponderante na segurança púbica e é essencial para a qualidade de 
vida da população. A manutenção do sistema deve ser constante, para que auxilie na 
prevenção de crimes contra o patrimônio e a vida da população. Moradores da região nos 
procuraram para relatar a necessidade de reparos na localidade supracitada. 

ITEM 11. Indicação nº 060/2020, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, e à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, 
indicando a manutenção imediata das rachaduras e infiltrações da laje no CMEI Deputado 
Federal Moacir Micheletto, bem como, a manutenção preventiva da mesma para evitar 
futuros problemas congêneres. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que o Centro Municipal 
de Educação Infantil Deputado Federal Moacir Micheletto necessita urgentemente de 
manutenção na sua laje, que está em condições preocupantes, pois devido às falhas na sua 
edificação, ocorreram inúmeras infiltrações e rachaduras no teto do local, que está com sua 
estrutura visivelmente comprometida, colocando em risco a integridade física de alunos e 
funcionários, principalmente diante das intempéries. 

ITEM 12. Indicação nº 061/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, indicando a realização de vistoria e reforma da ponte localizada na comunidade 
da linha Rio Javali. JUSTIFICATIVA:- Moradores da comunidade estão reivindicando a 
realização de vistoria para identificar as melhorias necessárias na referida ponte, que possui 
pranchas velhas, quebradas, soltas e sinais de apodrecimento, sendo de extrema 
importância que uma equipe de profissionais avalie a segurança do local, que está em uma 
das principais rotas de escoamento da produção agropecuária da região, o que tem levado 
preocupação aos produtores.  
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ITEM 13. Indicação nº 062/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, indicando que seja avaliada a capacidade do poço artesiano da Comunidade 
São Valentin, com a finalidade de estender a sua utilização para mais 10 famílias que 
residem nas proximidades. JUSTIFICATIVA:- Moradores da Comunidade estão 
reivindicando a realização de ações que visem o fornecimento de água potável, utilizando o 
poço artesiano comunitário existente ou a perfuração de um novo. São munícipes que 
residem em um ponto mais alto e há muito tempo tem sofrido com essa necessidade.  

ITEM 14. Indicação nº 063/2020, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita 
o envio de expediente ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor 
Eduardo Baratto, indicando a retomada das obras de pavimentação poliédrica na Rua 
Osvaldo Aranha, entre a Rua Dona Francisca e a Avenida 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- 
Moradores do referido local nos relataram que as obras estão paradas desde o final do ano 
de 2019, e que vários amontoados de pedras e outros materiais foram deixados no meio da 
rua, impossibilitando o tráfego de veículos e causando alguns transtornos. Diante do 
exposto, indicamos a realização desta inspeção, para que a obra seja retomada e concluída 
o mais brevemente possível.  

 

 
 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 12 de junho de 2020. 

 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 

4. PRONUNCIAMENTOS 

5. ENCERRAMENTO 


