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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 15ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 05 DE JUNHO DE 2017, ÀS 15h00min. 

PAUTA 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  PEDRO IGNÁCIO SEFFRIN. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 14ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 29 de 
maio de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura das seguintes matérias: 

� Projeto de Resolução nº 003/2017, de autoria dos Vereadores Sidney França, Aristeu 
Elias Ribeiro, Antonio França Benjamim, Nelson José de Bona, Pedro Ignácio Seffrin, 
Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e Valdir Candido de Oliveira, que 
acrescenta o Parágrafo único ao art. 32 do Regimento Interno com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. Independentemente do número de protocolos e ressalvadas as 
exceções previstas neste Regimento Interno, poderão figurar na pauta da ordem do dia 
somente dois requerimentos e duas indicações de cada Vereador, por sessão ordinária.” 

� Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2017, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio 
e Sidney França, que denomina de “PRAÇA JOÃO MANOEL MONDRONE” o logradouro 
público localizado na Avenida José Callegari, confluência com a Rua Mato Grosso e a Rua 
Rio de Janeiro. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em ÚNICO TURNO: 

1. Requerimento nº 092/2017, de autoria do Vereador Sidney França, 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 para a realização de reformas nas calçadas e na 
ciclovia da Avenida Brasil, entre a Rua Bahia e a Universidade Tecnologia Federal do 
Paraná (UTFPR). JUSTIFICATIVA:- O referido trecho possui grande fluxo de pessoas, 
principalmente por ser via de acesso à UTFPR, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
a Polícia Militar, entre outros estabelecimentos públicos e privados. As calçadas e a 
ciclovia estão deterioradas pelo uso e ação do tempo, apresentando falhas e 
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imperfeições que obrigam ciclistas e pedestres a desviarem, potencializando o risco de 
acidentes. Muitos cidadãos reivindicam a realização de melhorias na ciclovia e nas 
calçadas deste trecho, motivo pelo qual solicitamos estas informações. (Quórum para 
aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 093/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo, solicitando 
a viabilização de recursos junto ao Ministério da Saúde, através de Emenda Parlamentar, 
no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para o Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora da Luz de Medianeira. Requeiro ainda o envio de cópia desta solicitação 
à Direção do Hospital. JUSTIFICATIVA:- O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz 
possui projeto para reforma e ampliação de suas instalações antigas, que necessitam de 
uma grande reforma para que possam ser adaptadas às necessidades de atendimento e 
demandas atuais do Hospital. Para executar todo este projeto serão necessários 6 
milhões de reais em investimento. Para viabilizar o projeto a Direção do Hospital vai 
executar o projeto em 4 etapas de 1,5 milhão ao ano, dos quais o Deputado Giacobo se 
comprometeu em liberar imediatamente 1,5 milhão para 2017 e em 2018 mais 1,5 
milhão, que permitiriam a conclusão das duas primeiras etapas. Lembramos ainda, que 
num prazo máximo de 40 dias o Hospital irá receber o seu novo tomógrafo, que já está 
liberado pelo Ministério da Saúde, sendo um investimento de mais de 2 milhões de 
reais, também viabilizado pelo Deputado Giacobo. A nossa presença para acompanhar a 
entrega do Prêmio Doutor Pinotti, foi fundamental para intermediar mais este projeto 
ao Hospital, que agora tem garantido a reforma de suas instalações e poderá prestar um 
atendimento de maior qualidade a toda a população, em especial aos mais carentes. 
(Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 094/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo, ao Diretor 
Administrativo da Itaipu Binacional, Senhor Marcos Antonio Baumgartner e ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando a viabilização de 
Recursos junto a Itaipu Binacional para investir em pavimentação no Município de 
Medianeira. JUSTIFICATIVA:- A Itaipu há anos não faz grandes investimentos no 
Município de Medianeira, não oferecendo parceria para a realização de programas que 
visem o investimento em infraestrutura, como pavimentação e readequação de 
estradas rurais e vicinais. Com a chegada da nova Diretoria, recém nomeada pelo 
Presidente Michel Temer, nota-se o interesse em projetos que visam a realização de 
investimentos nos Municípios, especialmente um projeto de pavimentação para os 
Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Em reunião com o Diretor Marcos e com o 
Deputado Giacobo, reivindicamos a realização de 20km de pavimentação rural, cujos 
trechos serão definidos em conjunto com a Administração Municipal. Medianeira 
necessita de mais investimentos em pavimentação para as estradas rurais, o Município 
é altamente agrícola, tem forte laço econômico na agropecuária e é pólo de um sistema 
cooperativista que abrange 4 cooperativas de grande porte do País, características que 
reforçam a necessidade de garantirmos estradas rurais em melhores condições. Para 
tornar isso possível contamos com investimentos da Itaipu, fazendo frente às 
necessidades do Município. (Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de 
votação: simbólico). 
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4. Requerimento nº 095/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 
envio de expediente ao Secretário Municipal Administração e Planejamento, Senhor Erci 
Baldissera e ao Diretor de Planejamento, Senhor Jose Carlos de Lima, solicitando que 
nos seja informado em que estágio está o projeto de reforma da Pista de Skate e da 
Praça Ângelo Darolt. JUSTIFICATIVA:- O Deputado Federal Fernando Lúcio Giacobo 
destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) para a reforma e construção de uma nova Pista de Skate na Praça Ângelo 
Darolt, sendo que o local para a aplicação dos recursos foi definido pelo setor de 
planejamento do Poder Executivo. Os recursos já estão empenhados pelo Governo 
Federal e o projeto tramita na Administração do Município e Caixa Econômica Federal. 
Estamos sendo cobrados quase que diariamente pelos Skatistas, os quais já lançam 
dúvidas sobre a execução deste projeto, tentando, de certa forma, tumultuar e 
desqualificar o processo, em função do tempo que está demandando esta execução. Por 
estes motivos encaminhamos este requerimento, para que possamos ter as informações 
oficiais e justificativas para o atraso deste projeto, que foi muito cobrado e discutido 
com todos que gostam desta modalidade esportiva. O objetivo da Associação dos 
Skatistas, que colaboramos na fundação, é expandir este esporte através de 
treinamentos com profissionais qualificados. (Quórum para aprovação: maioria 
simples). (Processo de votação: simbólico). 

5. Requerimento nº 096/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Dilceu João Sperafico, 
solicitando seus bons préstimos em viabilizar recursos para a pavimentação de estradas 
rurais que servem para escoar a produção agrícola e também são vias de acesso a 
pontos turísticos do Município, sendo: 500 metros na Comunidade Espigão do Norte; 
600 metros na Comunidade Linha Ouro Verde (próximo a Ilha do Sol); 1000 metros na 
Comunidade São Miguel Arcanjo (próximo ao sítio do Beto); 1200 metros na 
Comunidade Ocoy Federal, acesso à imagem de Nossa Senhora das Graças. 
JUSTIFICATIVA:- As regiões supracitadas são rotas de turismo, além de servir para o 
escoamento da produção agrícola. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz 
a gestão da pasta do Turismo Rural, constantemente é cobrada por munícipes e 
administradores dos pontos turísticos, com relação a qualidade das estradas. Com 
melhores estradas certamente haverá um incremento na quantidade de clientes e 
visitantes, permitindo que os proprietários dos estabelecimentos considerados pontos 
turísticos realizem investimentos em suas estruturaras de atendimento. A melhora das 
estradas irá melhorar também o acesso de insumos e o escoamento da produção 
agrícola, garantindo desenvolvimento econômico ao Município. (Quórum para 
aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

6. Requerimento nº 097/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se estão sendo realizados estudos com o intuito de 
pavimentar a estrada que liga o Distrito de Maralúcia à Comunidade de Santa Rita. 
JUSTIFICATIVA:- O Deputado Federal Assis Miguel do Couto através de Emenda 
Parlamentar, destinou recursos para a realização de pavimentação poliédrica no 
referido trecho, que possui grande fluxo de veículos, utilizada por agricultores da região 
para o transporte de aves, suínos, leite e grãos. A estrada não oferece segurança aos 
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motoristas, principalmente em dias chuvosos, condição que a deixa escorregadia, 
facilitando a ocorrência de acidentes, principalmente com veículos pesados. Diante do 
exposto, gostaríamos que nos fosse informado se estão sendo realizados estudos e se 
há uma previsão para o início destas obras. (Quórum para aprovação: maioria simples). 
(Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para DESPACHO DA MESA DIRETORA: 

7. Indicação nº 121/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, 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 estudos visando o plantio de mudas de árvores e 
flores em toda extensão da Avenida Brasil até a UTFPR. JUSTIFICATIVA:- A Avenida Brasil 
necessita de paisagismo e embelezamento devido a sua importância e utilização por 
cidadãos em caminhadas no final das tardes e, por ser uma das vias mais importantes do 
Município, ligando ao centro a UTFPR e os Bairros Independência, Itaipu, Pinandy, entre 
outros. O Plantio de arvores que florescem durante algum período do ano como 
quaresmeiras, por exemplo, e canteiros de flores, embelezariam o trajeto e deixariam a 
avenida ambientalmente mais agradável. Este trabalho poderia ainda, ser realizado em 
parceria com os universitários do curso de Engenharia Ambiental da UTFPR. 

8. Indicação nº 122/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o 
envio de expediente ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor 
Eduardo Baratto, indicando a realização de “operação tapa buracos” na estrada que liga 
a PR-495 à Comunidade de São Francisco. JUSTIFICATIVA:- A “operação tapa buracos” é 
uma prática comum, pois tem a finalidade de garantir maior durabilidade às 
pavimentações poliédricas, corrigindo as imperfeições e proporcionando melhor 
trafegabilidade.  

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 26 de maio de 2017. 

 
 
 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
Antonio França Benjamim 

1º Secretário 


