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

PAUTA DA 16ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 29 DE JUNHO DE 2020, ÀS 15h. 

 

 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 

1.3. OUTORGA DE VOTOS DE LOUVOR: Homenageado através do Gabinete do Vereador 
Pedro Ignácio Seffrin, o Dr. Gustavo Eduardo Mazarro Bortolini, pela conclusão do curso de 
Medicina. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA   ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. PROPOSIÇÕES PARA CIÊNCIA, PUBLICIDADE E DESPACHO: 

 Projeto de Lei n.º 028/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
reestruturação e gestão do Plano da Carreira, Valorização e Remuneração, dos 
Profissionais do Magistério Público do Município de Medianeira, Estado do Paraná, 
dando outras providências. 

 Comissão de Legislação; 
 Comissão de Finanças; 
 Comissão de Educação. 

 Projeto de Lei n.º 036/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder a instituição e o pagamento, pelo período em que perdurar a situação 
emergencial decorrente da pandemia, de função gratificada no valor de      R$ 200,00 
(duzentos reais) mensais, aos Servidores Públicos Municipais lotados em locais 
destinados ao combate à COVID-19, dando outras providências. 

 Comissão de Legislação; 
 Comissão de Finanças. 

1. ABERTURA 

2. EXPEDIENTE 
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 Projeto de Lei n.º 037/2020, de autoria do Executivo Municipal, que denomina ruas do 
perímetro urbano da cidade de Medianeira, abrangendo o Loteamento Mutirão V, no 
Bairro Itaipu, o Loteamento Jardim Tropial, no Bairro São Cristóvão, o Loteamento 
Moradias Medianeirense, no Bairro Ipê, e os Loteamentos Colle e  Jardim Oliveira Bueno, 
no Bairro Nazaré. 

 Comissão de Legislação. 

 Projeto de Lei n.º 038/2020, de autoria do Executivo Municipal, que denomina 
“Therezinha Bernardi Endrigo” a unidade própria do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social), localizado na Rua Mato Grosso, esquina com a 
Rua Espírito Santo, n.º 2200, Quadra 190, Lote 1B, Bairro Nazaré. 

 Comissão de Legislação; 
 

2.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

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

ITEM 1. Requerimento nº 097/2020, 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 Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, 
Senhor Fernando Furiatti Saboia, e ao Deputado Estadual, Senhor Ademar Luiz Traiano, 
requerendo a viabilização de Emenda Parlamentar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais), com a finalidade de realizar obras de recape asfáltico na estrada que liga a Rodovia 
Prefeito Vendelino Royer, PR-495, ao Distrito de Maralúcia, trajeto de aproximadamente 2,5 
quilômetros. JUSTIFICATIVA:- Esta Rodovia Estadual está há mais de 30 anos sem receber 
manutenções e segundo relato de moradores, possui inúmeros buracos e imperfeições, 
agravados principalmente pela falta de manutenção ao longo do tempo, potencializando o 
risco de acidentes e gerando transtornos aos usuários da via. A obra requerida ofertará 
melhor trafegabilidade ao trecho, além de garantir maior segurança aos motoristas e 
melhores condições para o escoamento da produção agrícola local, pois trata-se de um 
trecho que liga várias comunidades que possuem como principal atividade a produção  
agropecuária, o que contribui com o desenvolvimento do Município e do Estado.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único).  

ITEM 2. Requerimento nº 098/2020, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo 
José Bernardon, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo 
Baratto, solicitando que nos seja informado quantos quilômetros de estradas rurais foram 
recuperados durante o ano de 2020, bem como, quantas pontes foram recuperadas e/ou 
construídas na atual gestão do Município, e se há projeto no Governo Estadual para obras 

3. ORDEM DO DIA 
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neste sentido. JUSTIFICATIVA:- As estradas e pontes rurais são de grande importância para 
a locomoção das pessoas, bem como, para o recebimento de insumos e escoamento da 
produção agrícola, além de favorecer o acesso a serviços públicos essenciais como escolas, 
hospitais e lazer. Nos últimos anos o Poder Executivo se empenhou na execução dos 
serviços de recuperação e manutenção das estradas rurais, no entanto, seguidamente 
somos cobrados pela população a respeito dos trabalhos e projetos que estão sendo 
elaborados em prol de melhorias no perímetro rural do Município. Diante do exposto, 
solicitamos que nos seja informado se há projetos nesse sentido e caso afirmativo, qual a 
previsão para início das obras.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único).  

ITEM 3. Requerimento nº 099/2020, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo 
José Bernardon, solicitando que nos seja informado se consta no cronograma da Secretaria, 
a realização de estudos visando a elaboração de um Plano Municipal de Arborização 
Urbana, que auxilie a população na escolha das espécies e locais mais adequados para o 
plantio de novas árvores nas ruas e avenidas do Município. JUSTIFICATIVA:- A arborização 
exerce papel de vital importância para a qualidade de vida no meio urbano. Por suas 
múltiplas funções, as árvores atuam diretamente no clima, na qualidade do ar, no nível de 
ruídos, no equilíbrio da temperatura, na proteção do lençol freático, na humidade do ar e 
fornecem sombra, além de constituir refúgio à fauna remanescente nas cidades. Sabemos 
também que nosso Município carece de árvores em diversas vias, e que devido às dúvidas 
existentes, a população acaba sem saber quais espécies utilizar e onde plantá-las. Diante do 
exposto, solicitamos que o Poder Executivo nos informe se consta nos projetos ainda para 
este ano, a elaboração de um Plano Municipal de Arborização Urbana.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único).  

ITEM 4. Requerimento nº 100/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o 
envio de expediente ao Gerente Regional da Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR, Senhor Nilton Luiz Perez Mollinari, solicitando informações acerca das obras de 
esgotamento sanitário que estão sendo realizadas na região do Loteamento Vila Verde no 
Bairro Belo Horizonte: a) Qual a previsão para o término das obras e fechamento dos 
buracos feitos nas calçadas dos contribuintes; b) Se a reconstrução/reparação das calçadas 
será realizada de forma integral; c) Qual a previsão para que os buracos feitos nas ruas 
asfaltadas sejam cobertos com lama asfáltica. JUSTIFICATIVA:- Segundo relato de 
moradores que nos procuraram através das redes sociais, a obra tem gerado transtornos, 
situação que verificamos in loco, pois alguns buracos destinados a colocação das 
tubulações estão abertos há mais de 30 dias. Relatam ainda, que com o tempo seco a 
poeira entra em suas residências, e nos dias chuvosos a lama gera insegurança e 
transtornos. Outro questionamento levantado é se a SANEPAR garante aos contribuintes a 
reparação total das calçadas, uma vez que há receio entre os moradores sobre a qualidade 
destas obras, que se forem mal executadas gerarão gastos futuros aos proprietários dos 
terrenos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- 
(Turno de votação: único).  

ITEM 5. Requerimento nº 101/2020, de autoria dos Vereadores Sidney França e Antonio 
França, que requerem 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 seja encaminhado a esta Casa de Leis, informações sobre 
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projetos à serem desenvolvidos na área institucional localizada entre a Rua do Bosque, a 
Avenida Osório Fellini, a Rua Palermo e a Rua 10, no Bairro Jardim Irene, bem como, 
cronograma e previsão para a realização de limpeza e corte da vegetação do local. 
JUSTIFICATIVA:- Em 2019 atendendo a reivindicação de moradores do Bairro, 
encaminhamos o Requerimento nº 135/2019, solicitando informações sobre a existência de 
projetos para a utilização do referido terreno, e informando sobre a necessidade de limpeza 
e corte da vegetação daninha do local. Através do Ofício nº 305/2019, o Poder Executivo 
informou que por ser uma área institucional, este terreno seria destinado a construção de 
creches, escolas ou postos de saúde. Recentemente fomos procurados por Munícipes 
residentes nas proximidades deste local, que informaram novamente haver grande 
quantidade de vegetação daninha, e que alguns cidadãos tem utilizado o terreno para 
descarte de lixo e entulhos, o que pode gerar sérios problemas à população, como a 
proliferação de animais peçonhentos e a formação de criadouros de mosquitos, além de 
poluição visual e odor desagradável.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 6. Requerimento nº 102/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, ao 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, e ao 
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, solicitando que nos seja informado se há projeto em análise no Setor de 
Planejamento, visando a pavimentação das vias do entorno do Santuário de Nossa Senhora 
de Salete, na Comunidade da Linha Salete. JUSTIFICATIVA:- Moradores da Comunidade 
estão reivindicando a realização das referidas melhorias, pois este local recebe grande 
número de visitantes e devotos, de Medianeira e outras regiões, que frequentemente 
questionam as condições de conservação das vias, a estrutura de estacionamento, e as 
condições de segurança e organização para o tráfego de veículos, ciclistas e pedestres. 
Salientamos que a Comunidade tem se destacado com um ponto turístico religioso, 
merecendo projetos que valorizem esta que é considerada uma importante referência para o 
Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 7. Requerimento nº 103/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que requer 
o envio de expediente ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná, Senhor Fernando Furiatti Saboia, solicitando a realização de melhorias na PR-495, 
entre os Municípios de Medianeira e Serranópolis do Iguaçu, abrangendo reparos no 
pavimento, na sinalização e nos acessos, bem como, construção de acostamentos. 
JUSTIFICATIVA:- O referido trecho da Rodovia possui considerável fluxo de veículos, pois 
além do grande número de pessoas que fazem este trajeto diariamente para trabalharem ou 
estudarem, é a única rota para o recebimento de insumos e escoamento da produção 
agropecuária do Município de Serranópolis do Iguaçu. Destacamos ainda, que recentemente 
tem aumentado o número de ciclistas que se deslocam entre os Municípios, tanto como 
meio de transporte diário, como para a prática esportiva. As atuais condições do pavimento, 
a falta de acostamentos e a falta de sinalização e estrutura adequada nos acessos, tem 
levado muita insegurança à população que transita diariamente por esta Rodovia, motivos 
pelos quais, solicitamos a destinação de recursos para a realização de melhorias na 
pavimentação, sinalização e acessos, além de estudos com o intuito de viabilizar a 
construção de acostamentos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 
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3.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 8. Indicação nº 068/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, indicando a 
instalação de luminária para iluminação pública na intersecção das Ruas Pará e Londrina, 
em frente ao lote 8, no Bairro São Cristóvão. JUSTIFICATIVA:- Moradores das imediações 
transitam diariamente por este local no período noturno, e o poste da rede elétrica não 
possui luminária, tornando o local escuro e perigoso. Indicamos, portanto, o atendimento 
desta demanda da população local, que levará maior segurança e comodidade a todos. 

ITEM 9. Indicação nº 069/2020, 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 Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, indicando a 
elaboração de projeto para a abertura da Avenida João XXIII, da Rua Iguaçu até a Sede 
Administrativa da Cooperativa Agroindustrial Lar. JUSTIFICATIVA:- É de grande importância 
que seja criada essa nova rota para que o fluxo de veículos seja melhor distribuído. A única 
via de acesso à Cooperativa Lar é pela Avenida 24 de Outubro, gerando enorme 
concentração de veículos, e consequentemente, grande congestionamento, principalmente 
em horários de pico, considerando o grande número de pessoas que se deslocam todos os 
dias para trabalhar nas empresas localizadas na área industrial e utilizam a mesma via. 
Outro ponto a ser destacado é que próximo a Sede Administrativa está o Centro de Eventos 
da Lar, e nos dias em que são realizadas festividades, solenidades ou comemorações, o 
número de veículos aumenta, gerando enormes filas que aumentam a insegurança do 
trecho.  

ITEM 10. Indicação nº 070/2020, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de estudos no sentido de criar um Plano Municipal Emergencial de 
Socorro e Incentivo às empresas afetadas pela Pandemia do COVID-19, como diminuição 
do valor das taxas de Alvará, IPTU e ISSQN, ou outra forma de auxílio financeiro para 
socorrer as microempresas e pequenos negócios, garantindo a manutenção dos empregos. 
JUSTIFICATIVA:- O Município de Medianeira tem sido um dos epicentros da Pandemia na 
microrregião oeste, e a Administração Municipal em obediência aos Decretos Estadual e 
Nacional, e as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, adotou medidas 
de restrição, como o fechamento de estabelecimentos em todos os ramos considerados não 
essenciais. Entendemos a necessidade destas medidas, porém, em consequência houve 
uma grande retração econômica que afetou especialmente os micro e pequenos 
empresários. Somos sabedores que o Governo Federal implantou a ajuda emergencial aos 
cidadãos, o Governo do Estado, timidamente, também implementou medidas semelhantes, 
mas sabemos também que as micro e pequenas empresas são as mais afetadas, demitindo 
funcionários e fechando estabelecimentos. Neste momento, além das medidas de 
prorrogação dos tributos municipais, deve haver uma união de esforços na busca, dentro da 
realidade econômica do Município, de ações no sentido de socorrer e amparar as empresas, 
garantindo a manutenção dos empregos. Esta indicação se faz necessária após ouvirmos 
muitos empresários, de vários ramos, que se encontram em situações de extrema 
dificuldade, e acreditamos ser a hora do Poder Executivo propor alguma forma extra de 
contribuição. 

ITEM 11. Indicação nº 071/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
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Endrigo, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
indicando a realização de recape asfáltico na Rua Palmital, no trecho entre as Ruas Krão e 
Minuano, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Devido a ação do tempo e ao tráfego de 
veículos, a pavimentação existente na Rua Palmital encontra-se com imperfeições que 
levam insegurança à população, além de acelerar o desgaste dos veículos que transitam 
diariamente pela via. Atendendo a reivindicação de munícipes que residem nesta região, 
indicamos ao Poder Executivo a realização de recape asfáltico com o intuito de oferecer 
maior segurança e comodidade a todos. 

ITEM 12. Indicação nº 072/2020, 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 recape asfáltico na Rua Mato Grosso, no trecho entre as Ruas 
Espírito Santo e Iguaçu, no Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho é um 
importante acesso à Rua Iguaçu, sendo um trajeto muito utilizado pelas ambulâncias do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, que está localizado na intersecção das 
Ruas Mato Grosso e Espírito Santo. Para melhorar as condições de trafegabilidade da via, 
atendendo as reivindicações da população, e possibilitando uma melhora no desempenho e 
agilidade das ambulâncias do SAMU quando se deslocam nesta direção, indicamos a 
viabilização de recape asfáltico sobre a pavimentação poliédrica existente. 

ITEM 13. Indicação nº 073/2020, 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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a 
realização de recape asfáltico na Rua Santa Catarina, entre as Ruas Bahia e Paulino Valiatti, 
na divisa dos Bairros Itaipu e São Cristóvão. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região estão 
reivindicando a realização de melhorias na Rua Santa Catarina devido ao precário estado de 
conservação que a via se encontra, com buracos e imperfeições gerados pela ação do 
tempo e o intenso fluxo de veículos. Fomos informados ainda, que frequentemente 
motoristas enfrentam dificuldades para transitarem pelo trecho, sendo obrigados a 
manobrarem em velocidades reduzidas para desviarem de buracos e imperfeições. Visando 
melhorar as condições de trafegabilidade e garantir maior segurança a todos, solicitamos o 
atendimento desta demanda. 

ITEM 14. Indicação nº 074/2020, 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 Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, indicando a 
construção de um Ponto de Ônibus na Avenida Osório Fellini, esquina com a Rua 
Alexandria, no acesso ao Loteamento Parque das Flores, Bairro Jardim Irene. 
JUSTIFICATIVA:- Moradores do Bairro estão reivindicando a instalação de um Ponto de 
Ônibus na referida via, pois a falta de um ponto próximo ao acesso do Loteamento Parque 
das Flores, prejudica moradores que precisam utilizar o transporte público, principalmente 
em períodos de chuva. Por este motivo, solicitamos o atendimento desta demanda, que irá 
levar maior comodidade a todos que utilizam o transporte público na região. 

 
 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

4. PRONUNCIAMENTOS 
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5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 26 de junho de 2020. 

 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 

5. ENCERRAMENTO 


