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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 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 27 DE MAIO DE 2019, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SIDNEY FRANÇA. 

2.  TRIBUNA LIVRE. 

2.1. Senhor Sebastião Julião Alves, Presidente de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Medianeira. Tema: Proposta de Emenda Constituicional n.º 06/2019, que modifica o sistema 
de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias, em 
tramitação na Câmara dos Deputados.  

2.2. Senhora Teolide Parizotto Turcatel, Representante do Centro Popular de Saúde e 
Laboratório Yanten. Tema: importância das plantas medicinais na prevenção de doenças e 
gestionar apoio para implantação da fitoterapia e práticas integrativas no Município de 
Medianeira. 

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE. 

3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 13ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA  20 DE MAIO DE 2019. 

3.2. LEITURA DO EXPEDIENTE. 

3.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 092/2019, de autoria dos Vereadores Aristeu Elias Ribeiro e 
Antonio França, que requerem 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, solicitando que seja informado a esta Casa de 
Leis, se está na programação da Divisão de Infraestrutura Rural ou no setor de Planejamento, 
para o exercício de 2019, a realização de melhorias nas estradas que pertencem à 
Comunidade da Linha Savio. JUSTIFICATIVA:- Atendendo à convite realizado por moradores 
da Comunidade, fomos verificar o estado de conservação das vias e pudemos constatar o 
precário estado de conservação em que se encontram, o que dificulta e encarece o 
recebimento de insumos e o escoamento da produção agrícola local, bem como, torna 
inseguro e desconfortável o trânsito diário dos moradores locais na realização das mais 
variadas atividades, e dos estudantes que utilizam o transporte escolar. Como o Poder 
Executivo tem anunciado o investimento de considerável quantia de recursos para a 
realização de melhorias nas vias do Município, solicitamos que nos seja informado se a 
referida comunidade será contemplada ainda em 2019.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 
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ITEM 2. Requerimento nº 093/2019, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Diretor Superintendente da Ecocataratas, Senhor Ronald Marangon, 
solicitando que seja disponibilizado ao Município, asfalto fresado para a recuperação de 
estradas rurais que possuem seus acessos junto a BR-277, conforme já disponibilizado em 
oportunidades anteriores. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por lideranças de algumas 
Comunidades Rurais do Município, que nos solicitaram o encaminhamento de solicitação à 
Ecocataratas, para que disponibilize novamente esses resíduos para a recuperação das 
estradas rurais, especialmente nos trechos próximos a Rodovia, pois grande parte das 
estradas rurais do Município apresentam precário estado de conservação, o que tem 
dificultado o recebimento de insumos e o escoamento da produção agropecuária.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3. Requerimento nº 094/2019, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, solicitando que nos seja informado se consta no setor de planejamento, para o 
exercício de 2019, a realização de recape asfáltico na Avenida João XXIII, entre as Ruas 
Iguaçu e Sebastião Bonatto, e na Rua Santa Catarina, entre as Ruas Iguaçu e Edgar Da’rolt, 
no Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região nos informaram das precárias 
condições de conservação do pavimento destas vias, que possuem muitos buracos e 
deformidades, gerados pela ação do tempo e pelo trânsito diário de veículos. A Avenida João 
XXIII é uma das principais vias do Município e no Bairro Ipê é a principal via de acesso à 
Unidade Básica de Saúde (UBS), e a Rua Santa Catarina é a principal via de acesso dos 
moradores dos Loteamentos Jardim Ipê e Jardim Rafaela. Por estes motivos, solicitamos que 
nos seja informado se as referidas vias irão receber melhorias que garantam maior segurança 
e comodidade à motoristas e pedestres.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4. Requerimento nº 095/2019, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe da Casa Civil, Senhor Luiz Augusto Silva, com cópia 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando seus bons 
préstimos em viabilizar, através do Governo do Estado, recursos no valor de R$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais), para a construção de uma escadaria em concreto na Rua Rui 
Barbosa, entre a Rua Cesar Varner e a Rua 13, no Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- O 
referido trecho da Rua Rui Barbosa é a principal via de acesso dos moradores desta região 
ao restante do Bairro, e por possuir considerável inclinação, muitos munícipes possuem 
dificuldades para transitarem pelo local, havendo atualmente uma pequena escada em parte 
do trajeto. Destacamos que os moradores desta região precisam passar pelo referido trecho 
diariamente para se deslocarem aos seus empregos ou realizarem quaisquer outras 
atividades, além de crianças e adolescentes que frequentam a Escola Municipal João Paulo II 
e o Colégio Estadual Naira Fellini, ou ainda para se deslocarem à Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Bairro.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 5. Requerimento nº 096/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
requer o envio de expediente ao Governador do Estado do Paraná, Senhor Carlos Roberto 
Massa Junior, ao Chefe da Casa Civil, Senhor Luiz Augusto Silva, ao Superintendente de 
Articulação Regional da Casa Civil no Interior do Estado, Senhor Aldino Jorge Bueno e ao 
Deputado Estadual, Senhor Hussein Bakri, com cópia ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando a viabilização, junto ao Governo do Estado, de 
recursos na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a implantação de uma 
unidade do “Projeto Meu Campinho” no Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- O Projeto 
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Meu Campinho visa criar um ambiente familiar, onde toda a família possa brincar e se 
confraternizar, incentivando as pessoas a saírem do cotidiano sedentário vivido atualmente, 
para conviver e se divertir em um espaço público de uso coletivo, além de ser uma opção 
para que crianças e adolescentes realizem atividades físicas no contra turno escolar. O 
projeto conta com campo de grama sintética com alambrado, playground com brinquedos 
adaptados para crianças com deficiência e equipamentos com cordas, que auxiliam no 
desenvolvimento da coordenação motora das crianças, academia da terceira idade e mesas 
de jogos, além de banheiros, bebedouros, bicicletário, lixeiras, iluminação em LED e placas 
de comunicação. O local para a instalação do projeto deve ser definido e disponibilizado pelo 
Município, que após a instalação ficará responsável pela sua conservação e manutenção.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6. Requerimento nº 097/2019, 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 no setor de planejamento, estudos com a finalidade 
de construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Panorâmico. JUSTIFICATIVA:- 
Segundo informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, a estrutura onde 
funciona a UBS do referido Bairro necessita de melhorias para que possa atender às 
necessidades da população local, porém, não pertence ao Poder Executivo, o que 
impossibilita o dispêndio de recursos para a realização das reformas e adequações 
necessárias. Atualmente os moradores do Bairro tem que se deslocar a UBS Centro para 
receberem atendimento, aumentando o tempo e o esforço dispendidos no deslocamento, o 
que pode ser um empecilho para pessoas com dificuldades de locomoção. Por estes motivos, 
solicitamos que nos seja informado se a Administração tem buscado formas de voltar a 
disponibilizar atendimento médico no Bairro.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 7. Requerimento nº 098/2019, de autoria do Vereador Sidney França, que requer a 
outorga de Votos de Congratulações à Equipe de Robótica ROOSTERS de Medianeira. 
JUSTIFICATIVA:- A ROOSTERS é uma equipe de robótica de nível industrial participante da 
FIRST Robotics Competition (FRC). Iniciada com 10 alunos do ensino médio e cinco 
mentores acadêmicos das áreas de Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia 
de Produção e Ciência da Computação, a equipe foi para sua primeira competição nos 
Estados Unidos em março de 2018, no Instituto Tecnológico de Rochester, Nova York. 
Atualmente o time é desenvolvido em parceria com Colégio Bertoni, onde se situa sua nova 
sede. Em 2019 o grupo composto pelos jovens Allan Possamai Della, Fernando Winycius, 
Sedenir Junior Picolo, Tassiane Barbara Perico Anzolin, Matheus Boava, Matheus Cardoso e 
Willian Lopes Pires, e os mentores Leticia Puziski Rossato, Lucas Rafael Stefanel Gris, 
trouxeram para casa o prêmio de Empreendedorismo do evento sediado na Turquia, que 
proporcionou não apenas a integração entre duas equipes brasileiras do Paraná, como 
também times de outras partes do mundo, como Polônia, Suíça e China. Por este motivo, 
requeiro à outorga de Votos de Congratulações a equipe.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

4.2.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO: 

ITEM 8. Projeto de Lei n.º 031/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
20ª revisão proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período 
de 2018/2021, Lei n.º 761/2018; 7ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, Lei n.º 762/2018, bem como a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de                   
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R$ 458.949,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais), 
dando outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

4.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 9. Indicação nº 076/2019, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, 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 melhorias na estrada rural entre a Linha Alegria, a Linha 
Salvador e a BR-277. JUSTIFICATIVA:- A referida estrada não recebe manutenção há anos, 
possuindo buracos e imperfeições que a tornam praticamente intransitável, além de não 
escoar corretamente a água das chuvas, potencializando o risco de acidentes, principalmente 
por ser utilizada por veículos pesados como máquinas agrícolas, caminhões e ônibus 
escolares. Os munícipes residentes nesta região reivindicam a realização destas melhorias, 
que iram ofertar maior comodidade e segurança a todos que transitam pelo referido trecho. 

ITEM 10. Indicação nº 077/2019, de autoria dos Vereadores Aristeu Elias Ribeiro e Antonio 
França, que solicitam 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 recuperação e readequação no 
trecho de estrada que serve de acesso à entrada de três propriedades rurais no Distrito de 
Maralúcia. JUSTIFICATIVA:- A referida via está localizada logo após a ponte da estrada que 
liga o Distrito de Maralúcia a Linha Santa Rita, e é o único acesso à três propriedades rurais. 
Atualmente esta via termina logo após as propriedades, mas há alguns anos ela prosseguia e 
ligava-se novamente a estrada principal, época em que o Poder Executivo realizava a 
manutenção, porém, com o passar dos anos e com os problemas que ocorriam no ponto 
onde atravessava o Córrego Feijão Cru, acabou sendo abandonada e atualmente não é 
possível transitar pelo antigo trecho. Os Moradores da localidade consideram que o referido 
trecho é muito extenso para que seja considerado unicamente como acesso às propriedades, 
motivo pelo qual, solicitam que a Administração realize as melhorias necessárias para que 
sejam garantidas condições mínimas de trafegabilidade, bem como, seja estudada a 
possiblidade de reabrir o antigo trecho desta estrada. 

ITEM 11. Indicação nº 078/2019, 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 manutenção e readequação das estradas da 
Comunidade da Linha São Brás. JUSTIFICATIVA:- Moradores da referida comunidade nos 
informaram que as estradas estão em precário estado de conservação, dificultando e 
encarecendo o recebimento de insumos e o escoamento da produção agropecuária, bem 
como, tornando desconfortável e perigoso o trânsito diário da população, seja entre 
propriedades ou ao perímetro urbano, e dos estudantes que utilizam o transporte escolar. 

ITEM 12. Indicação nº 079/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando que seja incluso no processo de  revisão do Plano Diretor e de elaboração do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, a realização de estudos para a regulamentação do uso de 
Patinetes Elétricos no Município. JUSTIFICATIVA:- Este é um meio de transporte que vem 
crescendo devido a sua mobilidade, agilidade e facilidade de uso. Atualmente não há normas 
específicas para sua utilização, o que tem permitido excessos que levam insegurança ao 
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trânsito das cidades, tanto para os usuários dos patinetes quanto para os demais transeuntes. 
Vários Municípios já estão criando normas para a regulamentação deste novo meio de 
transporte, pois junto ao crescente aumento em sua utilização, crescem o número de 
reclamações e acidentes. O trânsito, principalmente na área central do Município de 
Medianeira, tem se tornado cada vez mais complexo e movimentado, levando a população à 
buscar novos meios de transporte, e já é possível visualizar patinetes circulando pelas vias do 
Município, motivo pelo qual, indicamos ao Poder Executivo que inclua a regulamentação do 
uso de patinetes elétricos nos estudos necessários para a revisão do Plano Diretor, que será 
iniciada ainda em 2019, e no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que esperamos seja 
realizado o mais breve possível, garantindo maior segurança e prevenindo os possíveis 
transtornos advindos da utilização indiscriminada destes patinetes 

5. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

5.1. VEREADORES INSCRITOS. 

6. ENCERRAMENTO 

6.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 24 de maio de 2019. 

Valdecir Fernandes 
Presidente 

 

Pedro Ignácio Seffrin 
1º Secretário 


