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PAUTA DA 14ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 14ª LEGISLATURA
EM 21 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h00min.
1. ABERTURA
1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES.
1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador PEDRO IGNÁCIO SEFFRIN.
2. ENTREGA DE HONRARIAS
2.1. ENTREGA DE VOTOS DE CONGRATULAÇÕES PARA:


Sr. Lucas Eduardo Ghellere, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na
Presidência da ACIME, Gestão 2016/2018.



Associação dos Agentes do Meio Ambiente – ASSAMA, em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido na área ambiental.

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE
3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR.
3.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES.
3.3. LEITURA DA(S) SEGUINTE(S) PROPOSIÇÃO(ÕES):


Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 034/2018, de autoria dos Vereadores Tarcísio
Becker Sobrinho, Pedro Ignácio Seffrin, Valdecir Fernandes de Nelson José de Bona, que
altera a redação do art. 31 da Lei Orgânica Municipal.

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
4.1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO:
ITEM 1 – Requerimento nº 060/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao
Presidente do Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, Senhor Hermogênio Batista,
solicitando que nos seja informado se a instalação de um redutor de velocidade na Rua 7 de
Setembro, no Loteamento Dom Pedro II, conforme Indicação nº 160/2017, foi deliberada pelo
Conselho e qual a decisão tomada, se deferido, qual a previsão de instalação, e se indeferido,
quais os motivos. JUSTIFICATIVA:- Através da Indicação nº 160/2017, destacamos a
necessidade de instalação de um redutor de velocidade no referido trecho, em função da
indisciplina de alguns motoristas, que abusam da velocidade e geram elevado risco de
acidentes. Recentemente recebemos resposta do Conselho Municipal Rodoviário e do
Trânsito, informando que várias solicitações haviam sido indeferidas, e referenciando
algumas através dos números dos ofícios que as encaminharam, porém, a referida indicação
não constava nessa relação, motivo pelo qual elaboramos o presente requerimento, uma vez
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que os cidadãos residentes nesta via continuam reivindicando medidas que garantam maior
segurança.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 2 - Requerimento nº 061/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo
Endrigo, solicitando informações sobre a construção do novo Paço Municipal José Della
Pasqua e sobre o Parque Municipal 25 de Julho: a) cópia do contrato 01/2015 e de todos os
aditivos firmados com a empresa Amboni Construção Ltda.; b) se houve a destinação de
recursos do Governo Federal e/ou Estadual para a construção, e nesse caso cópias dos
convênios e valores; c) se as obras do novo Paço Municipal e do Parque Municipal já foram
entregues, e se sim, cópia do termo de entrega. JUSTIFICATIVA:- É de suma importância o
conhecimento destas informações por parte dos Legisladores e dos munícipes, para que seja
atingido o princípio da publicidade dos atos públicos, levando ao conhecimento de todos os
interessados, a situação e os valores investidos nas referidas obras.- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 3 - Requerimento nº 062/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo
Endrigo, solicitando que nos seja informado em que fase está o projeto para a reforma da
Praça Ângelo Darolt, incluindo a pista de skate, construção e pintura dos bancos, implantação
de lixeiras e reparos na quadra de basquete. JUSTIFICATIVA:- O Deputado Federal, Senhor
Fernando Lúcio Giacobo, viabilizou através de Emenda Parlamentar, recursos na ordem de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), concedidos em duas parcelas, a serem utilizados na
reforma da Praça Ângelo Darolt. A segunda parcela foi repassada na data de 05 de março de
2018, conforme Ofício de Gabinete nº 762/2018, do Deputado, concluindo o repasse total da
verba ao Município. Como até o momento as obras não foram concluídas, munícipes têm
reivindicado informações, motivo pelo qual, solicitamos que nos sejam informados os motivos
para a demora e qual a previsão para o término das obras e inauguração da nova estrutura.(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 4 - Requerimento nº 063/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer
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, solicitando que
nos seja informado se a Secretaria já iniciou projeto para a construção de uma rampa de
acesso entre o pátio e o parquinho da Escola Municipal Ângelo Darolt, e se afirmativo, para
quando está prevista. Caso não haja projeto nesse sentido, para quando se pode esperar a
tomada de providências para resolver o problema de acessibilidade dos alunos.
JUSTIFICATIVA:- Em visita a Escola Municipal Ângelo Darolt, fomos informados e pudemos
constatar, que há entre o pátio e o parquinho uma escada que dificulta a transição de uma
área à outra. A Escola possui alunos com dificuldades de locomoção, que são os mais
prejudicados quando da realização de atividades que exigem a passagem pela referida área.
Pais de alunos também nos questionaram sobre a falta de acessibilidade e reivindicam a
tomada de providências para que todos os alunos possam transitar com segurança e sem
empecilhos pelas dependências da Escola. Por estes motivos, solicitamos que nos seja
informado que medidas a Secretaria pretende tomar para solucionar este problema.- (Quórum
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 5 - Requerimento nº 064/2018, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e
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 consta no cronograma de
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2018 da Divisão de Obras ou de Infraestrutura Urbana, projeto para a realização de recape
asfáltico na Avenida Primo Tacca e nas Ruas Cerejeira e Gualachos, entre a Avenida Brasília
e a Rua Canafístula, e na Rua Krão, entre a Avenida Brasília e a Rua Santa Maria, no Bairro
Condá. JUSTIFICATIVA:- Estas vias possuem considerável fluxo de veículos e pedestres,
especialmente por serem vias de acesso à Escola, Creche e Igrejas, além de vários
estabelecimentos comerciais. O pavimento destas ruas e avenidas se encontra deteriorado
pelo uso e ação do tempo, apresentando buracos e imperfeições que potencializam o risco de
acidentes. Por este motivo, acreditamos que os referidos trechos possam ser contemplados
com obras de recape asfáltico.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de
votação: simbólico).
4.2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO:
ITEM 6 – Projeto de Lei nº 027/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
6ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o
período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 6ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, Lei nº 671/2017, bem
como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de
R$ 537.580,02 (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta reais e dois centavos).
(Criação de elemento de despesa não previsto quando da elaboração da peça
orçamentária).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação:
simbólico).
ITEM 7 – Projeto de Lei nº 028/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a
importância de R$ 633.500,00 (seiscentos e trinta e três mil e quinhentos reais). (Aplicação de
recursos oriundos de excesso de arrecadação).- (Quórum para aprovação: maioria simples).(Processo de votação: simbólico).
ITEM 8 – Projeto de Lei nº 029/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente até a
importância de R$ 5.094,33 (cinco mil, noventa e quatro reais e trinta e três centavos).
(Adequação entre órgãos da administração pública).- (Quórum para aprovação: maioria
simples).- (Processo de votação: simbólico).
4.3. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO:
ITEM 9 – Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker
Sobrinho, que declara de utilidade pública a Associação de Excelência Esportiva de
Medianeira – CEEM.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação:
simbólico).
4.4. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA:
ITEM 10 – Indicação nº 065/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo,
indicando que seja determinado ao setor competente da Municipalidade a demarcação da
sinalização horizontal, especialmente faixas para pedestres, na Avenida Independência,
esquina com a Avenida Brasil. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores do Bairro
que solicitaram a realização de melhorias na sinalização deste local, especialmente com a
demarcação das faixas para pedestres. Salientamos que neste local o fluxo de veículos e
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pedestres é intenso em determinados horários do dia, entre outras razões, pela proximidade
com a UTFPR, o que torna necessária a garantia de melhores condições de segurança para a
população.
ITEM 11 - Indicação nº 066/2018, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita
o envio de expediente ao Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci
Baldissera e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto,
indicando a realização de estudos para a implantação de um ponto de ônibus na Avenida São
Luiz, no Loteamento Puerari. JUSTIFICATIVA:- Esta região do Município possui considerável
volume de moradores e ainda não é atendida pelo Transporte Coletivo Municipal, não
havendo pontos de ônibus no Loteamento. Indicamos a instalação de um ponto de ônibus e
consequente ajuste nas rotas dos ônibus para que a população seja beneficiada por este
serviço.
ITEM 12 - Indicação nº 067/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Senhor Mauro Alves Pinto, indicando a
demarcação de estacionamento em diagonal na Avenida Pedro Soccol, entre as Ruas Paraná
e Rio Branco. JUSTIFICATIVA:- Munícipes que trabalham e possuem comércios nesta região,
nos procuraram para solicitar que indicássemos a implantação e demarcação de
estacionamentos neste trecho da avenida, aumentando o número de vagas e contribuindo
com a melhora no fluxo de veículos na área central do Município.
5. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS
5.1. VEREADORES INSCRITOS.
6. ENCERRAMENTO
6.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 18 de maio de 2018.

Sebastião Antonio
Presidente
Antonio França
1º Secretário
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