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

PAUTA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 15h. 

1. ABERTURA DA SESSÃO. 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SIDNEY FRANÇA. 

3. ELEIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES, PARA 2020: 

a. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; 

b. Comissão de Finanças e Orçamento; 

c. Comissão de Obras, Viação e Urbanismo; 

d. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. 

4. ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS, 
PÁRA 2020. 

5. ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ÉTICA, PARA 2020. 

6. PERÍODO DO EXPEDIENTE. 

6.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA  ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

6.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

6.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

7. PERÍODO DA ORDEM DO DIA. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 001/2020, 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 consta no cronograma da Divisão de Infraestrutura 
Urbana, para o exercício de 2020, operações de recape asfáltico sobre pedra irregular na Rua 
Amazonas, entre as Ruas Iguaçu e Artur Luponi, no Loteamento Parque Alvorada, e na Rua 
Santa Catarina, entre as Ruas Iguaçu e Edgar Da’rolt, no Loteamento Jardim Ipê. 
JUSTIFICATIVA:- A pavimentação poliédrica sofre desgastes tanto pela ação do tempo, como 
pelo intenso fluxo de veículos. O pavimento das referidas vias encontra-se em péssimas 
condições de conservação, com imperfeições que levam insegurança à motoristas e 
pedestres que trafegam diariamente por estes trechos, que são as principais vias de ligação 
entre os referidos loteamentos e as demais áreas do Município. Destacamos que em dias 
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chuvosos o acúmulo de água nos buracos e imperfeições tornam o trânsito ainda mais 
inseguro. A realização de recape asfáltico iria beneficiar todos os munícipes que transitam por 
estas vias, levando maior segurança e comodidade.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2. Requerimento nº 002/2020, 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 cronograma da Divisão de 
Infraestrutura Urbana, para o exercício de 2020, a realização de recape asfáltico sobre pedra 
irregular na Rua Guaíra, entre a Rua Iguaçu e a Avenida Brasília. JUSTIFICATIVA:- A 
população residente nesta região do Município tem cobrado a realização de recape asfáltico 
na referida via, uma vez que além de utilizada pelos moradores do Loteamento Santos 
Dumont nos deslocamentos diários, recebe considerável fluxo de veículos devido as 
estruturas públicas instaladas na região, e à PR-495, que liga os Municípios de Medianeira e 
Serranópolis do Iguaçu. A pavimentação poliédrica existente encontra-se em precário estado 
de conservação, com imperfeições que levam insegurança e desconforto a todos. A 
viabilização de recape asfáltico ao sanar estes problemas, irá oferecer maior mobilidade, 
fluidez e segurança ao tráfego diário de veículos e pedestres.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3. Requerimento nº 003/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que 
requer o envio de expediente ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Alberto 
Gebrim Preto, e à Diretora Regional da Saúde da 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, 
Senhora Ielita Santos da Silva, com cópia à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse 
Ana Alberton Cavalleri, solicitando o empenho de Vossas Excelências na viabilização de 
ações que visem aumentar o número de cirurgias de catarata realizadas pelo Sistema Único 
de Saúde no Município, ou ainda, a viabilização de um “mutirão de cirurgias” com o intuito de 
diminuir as filas de espera e atender aos casos mais urgentes. JUSTIFICATIVA:- Catarata 
basicamente é uma opacidade parcial ou total do cristalino do olho, sendo a principal causa 
de cegueira reversível no mundo. A causa mais comum é a senil, ou seja, o envelhecimento 
natural do cristalino ao longo da vida. Existe também a catarata congênita, na qual o bebê já 
nasce com catarata (forma mais rara), e causas secundárias como o uso crônico de 
corticoide, doenças metabólicas, diabetes, uveítes (inflamação intraocular), trauma e 
exposição excessiva à radiação ultravioleta. O único tratamento é o cirúrgico, não existem 
colírios ou qualquer outro tratamento clínico para correção desta opacidade do cristalino. 
Desde 2004 a cirurgia de catarata é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, porém, devido 
ao alto número de novos casos, as filas de espera em todo o País, segundo informações do 
Ministério da Saúde, tendem a ser demasiadamente longas, podendo levar até anos para que 
se consiga realizar a cirurgia. Em nosso Município há casos de pessoas esperando há anos 
por esta cirurgia, ao ponto de estarem com a visão extremamente comprometida, gerando 
prejuízos em todos os aspectos de suas vidas e impossibilitando a realização de suas 
atividades profissionais. A principal forma de agilizar estes atendimentos, na esfera pública, 
tem sido a realização de mutirões de cirurgia, com apoio das esferas Estadual e Federal, o 
que não zera as filas de espera, mas desafoga casos mais urgentes e dá mais tempo para 
que os órgãos de saúde trabalhem em estratégias para dar conta do crescente número de 
pacientes.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4. nº 004/2020, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, 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 no cronograma da Divisão de Infraestrutura Urbana, ou em análise pelo 
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Setor de Planejamento, para o exercício de 2020, a pavimentação com lama asfáltica da 
Avenida Lagoa Vermelha, entre as Avenidas Brasília e Pedro Soccol, e da Avenida 
Veranópolis, entre a Avenida Pedro Soccol e a Rua Goiás. JUSTIFICATIVA:- Em 
oportunidades anteriores, através das Indicações n° 102/2018 e 121/2018, relatamos ao 
Poder Executivo a necessidade de melhorias na pavimentação destas vias, e através do 
Requerimento nº 059/2019, solicitamos informações sobre a colocação de lama asfáltica nos 
referidos trechos, oportunidade em que fomos informados, através do Ofício nº 165/2019, da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seriam realizados estudos nesse 
sentido. Como até o momento nenhuma obra foi realizada e o estado de conservação das 
vias continua a se agravar devido ao constante fluxo de veículos e a ação do tempo, 
solicitamos que nos seja informado se as referidas vias serão contempladas com recape 
asfáltico no exercício de 2020, levando maior segurança e comodidade a todos que transitam 
diariamente pelos referidos trechos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 
de votação: simbólico). 

ITEM 5. Requerimento nº 005/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se a Rua Maria de Vasconcelos, no Bairro Jardim Irene, 
será contemplada com recape asfáltico no exercício de 2020, juntamente com a revitalização 
das placas indicativas dos nomes das vias, que apesar de instaladas há pouco tempo já estão 
bastante degradadas. JUSTIFICATIVA:- Em resposta a Requerimento encaminhado por esta 
Casa de Leis, fomos informados que para o exercício de 2019 não havia previsão para esta 
obra, mas seria encaminhada ao setor de planejamento para possível inclusão em projetos 
futuros. A referida via recebe diariamente considerável fluxo de veículos e pedestres, entre 
outras razões, por ser uma das vias de acesso ao Colégio Estadual Naira Fellini, a Escola 
Municipal João Paulo II, a UBS e ao CMEI do Bairro, e apesar das condições em que se 
encontra não recebe melhorias há muito tempo. Por estes motivos, solicitamos que nos seja 
informado se está no cronograma de obras para 2020 a realização de recape asfáltico nesta 
rua, bem como, a substituição das placas que nomeiam as vias desta região, que se 
encontram ilegíveis apesar de terem sido instaladas há pouco tempo.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6. Requerimento nº 006/2020, 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 seja informado a esta Casa de Leis, se existem estudos para viabilizar a Regularização 
Fundiária das propriedades localizadas na antiga Pedreira Municipal. JUSTIFICATIVA:- Na 
referida localidade residem aproximadamente 150 famílias, algumas há mais de 20 anos, 
trabalhando, estudando, criando suas famílias e auxiliando na geração de riquezas para o 
Município. Para que haja uma melhora concreta na qualidade de vida destes cidadãos, há 
anos eles estão em busca da regularização fundiária das propriedades onde residem. 
Conforme estabelecido na própria legislação municipal, regularização fundiária é o conjunto 
de procedimentos visando a integração das áreas públicas ou particulares ocupadas por 
população de baixa renda, exercida para assegurar à população carente o direito à moradia, 
respeitando as seguintes diretrizes: a) o direito de todos a cidades sustentáveis; b) o 
desenvolvimento urbano ambientalmente equilibrado; c) a garantia das funções sociais da 
cidade e da propriedade; d) a gestão democrática da cidade. Entendemos ainda, que no 
corrente processo de Revisão do Plano Diretor, estas discussões devam ser esclarecidas, 
atualizando se necessário a legislação, e garantindo aos Munícipes desta e de outras áreas a 
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regularização de suas propriedades.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 
de votação: simbólico). 

ITEM 7. Requerimento nº 007/2020, de autoria dos Vereadores Antonio França, Valdecir 
Fernandes e Valdir Candido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Deputado 
Federal, Senhor Jose Carlos Schiavinato, solicitando seus bons préstimos em viabilizar, 
através de Emenda Parlamentar, recursos no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 
destinados a realização de recape asfáltico sobre pavimentação poliédrica na área urbana do 
Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Moradores do Loteamento Santos Dumont estão 
reivindicando a realização de recape asfáltico sobre a pavimentação poliédrica da Rua 
Guaíra, que atualmente encontra-se em precário estado de conservação, e recebe 
diariamente intenso fluxo de veículos e pedestres, o que além de acelerar o desgaste do 
pavimento, tem levado insegurança a todos que transitam pela região. Destacamos ainda que 
esta via é utilizada como acesso a unidade da 33ª Circunscrição Regional de Trânsito de 
Medianeira – Ciretran, e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

7.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 8. Indicação nº 001/2020, 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 estudos para viabilizar a recuperação das estradas 
rurais utilizadas pelo transporte escolar, passando pelo Distrito de Maralúcia e pelas 
Comunidades das Linhas Santa Rita e São Valentin. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por 
lideranças destas Comunidades, que nos relataram as péssimas condições em que se 
encontram estes trechos das estradas, que servem para escoamento da safra local e em 
especial para o transporte escolar, necessitando de uma recuperação em larga escala, com 
patrolamento e cascalhamento. Diante do exposto, solicitamos a realização de melhorias que 
ofertem maior segurança e comodidade aos moradores e usuários do transporte público, 
atendendo aos anseios e necessidades de todos. 

ITEM 9. Indicação nº 002/2020, 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 Esporte e Lazer, Senhor Joselito Muniz dos Santos, indicando que os 
equipamentos de Academias ao Ar Livre disponíveis na Prefeitura, por terem sido retirados de 
outras localidades, sejam viabilizados para instalação na Vila Rural e na Comunidade da 
Pedreira. JUSTIFICATIVA:- As academias ao ar livre visam a melhoria das condições físicas, 
qualidade de vida e saúde da população, além de proporcionar para muitas pessoas 
momentos de descontração, e servirem como ponto de encontro para a comunidade. 
Aparelhos que foram retirados de algumas localidades, sempre que possível devem ser 
restaurados e reinstalados em outros locais, para que mais pessoas possam usufruir dos 
benefícios que estas academias podem oferecer. 

ITEM 10. Indicação nº 003/2020, 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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando que 
as Academias ao Ar Livre que estão à disposição do Município por destinação do Deputado 
Estadual, Senhor Élio Rusch, sejam instaladas nas seguintes localidades: 1) Bairro Itaipu, na 
Rua Paulino Valiatti, próximo a UBS do Bairro; 2) Loteamento Jardim Laranjeiras, no triângulo 
entre as Ruas Idalina Bonatto, Jaime Loch, Itaqui e João M. Madolozzo; 3) Bairro Belo 
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Horizonte, ao lado do Clube Operário; 4) Loteamento Parque das Flores, na Rua Izaias Berta, 
próximo à área de preservação. JUSTIFICATIVA:- O Deputado Élio Rusch, em atenção a 
requisição de nossa autoria, destinou para o Município mais 4 Academias ao Ar Livre, e a 
nossa sugestão é para que sejam instaladas nos locais acima especificados, beneficiando os 
Munícipes residentes nestas regiões com o oferecimento de estruturas públicas que 
possibilitem a prática de atividades físicas em local adequado e com aparelhos desenvolvidos 
com a finalidade de serem utilizados pela população em geral. Além de atender a demanda 
dos Munícipes, acreditamos que a instalação destas academias irá auxiliar na preservação 
destes locais.  

ITEM 11. Indicação nº 004/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a aplicação de inseticida nas sarjetas para escoamento de águas pluviais 
existentes nas calçadas da Avenida Brasília. JUSTIFICATIVA:- A Avenida Brasília 
principalmente na região central do Município recebe diariamente elevado fluxo de veículos e 
pedestres, pois abriga grande variedade de estabelecimentos comerciais. Os restaurantes 
localizados na Avenida utilizam as calçadas como extensão de suas estruturas, distribuindo 
mesas na área em frente as suas fachadas, contribuindo com o grande movimento de 
pessoas, inclusive no período noturno. Parte das calçadas da região central possuem sarjetas 
para escoamento de água dividindo-as ao meio, evitando os transtornos do acúmulo de água, 
mas tornando-se incomodas por estarem servindo para a proliferação de insetos e mosquitos, 
o que prejudica a imagem do Município, os estabelecimentos comerciais e gera transtornos à 
população. A aplicação de inseticidas nestas sarjetas iria eliminar estes insetos e contribuir 
com a manutenção de uma cidade limpa. 

ITEM 12. Indicação nº 005/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e à 
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse Ana Alberton Cavalleri, indicando que sejam 
tomadas medidas com a finalidade de ampliar a capacidade de atendimento na Unidade 
Básica de Saúde do Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- O Bairro Jardim Irene nos últimos 
anos passou por considerável aumento populacional, principalmente com a abertura de novos 
loteamentos, sendo o mais recente o Parque das Flores, que sozinho representou o 
incremento de mais de 300 famílias residindo na região. Consequentemente houve aumento 
no número de pessoas que precisam de atendimento médico, e segundo informam os 
próprios moradores do Bairro, a UBS atualmente não supre essa demanda, o que gera 
demora excessiva, mesmo com total esforço da equipe de trabalho. Indicamos que, na 
medida do possível, sejam realizadas as alterações necessárias para adequar a capacidade 
de atendimento a atual demanda da população. 

ITEM 13. Indicação nº 006/2020, de autoria dos Vereadores Sidney França e Antonio 
França, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Ricardo Endrigo, indicando que seja enviada equipe para vistoriar e notificar os proprietários 
de terrenos localizados na Rua Demétrio Pessali, no Bairro Jardim Irene, que necessitam de 
limpeza e corte da vegetação. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da 
referida comunidade, que nos informaram que há diversos terrenos na referida via que não 
possuem nenhuma edificação e estão há meses sem que os proprietários realizem o corte da 
vegetação e a recolha de lixo acumulado, tornando-se ambientes propícios para a 
proliferação de animais peçonhentos e mosquitos, levando insegurança à população do 
Bairro. Indicamos que sejam tomadas as medidas legais para que os proprietários destes 
terrenos realizem a limpeza necessária e se conscientizem de mantê-los limpos, levando 
maior segurança à população. 
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ITEM 14. Indicação nº 007/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
realização de limpeza e corte da vegetação no Aeroporto Municipal Miguel Adolfo Orth. 
JUSTIFICATIVA:- Munícipes que residem nas proximidades do Aeroporto estão preocupados 
com a atual condição do local, uma vez que a vegetação está demasiadamente alta, 
contribuindo com a proliferação de animais peçonhentos e mosquitos, levando insegurança e 
preocupação à população, motivos pelos quais, solicitam com urgência o envio de equipe de 
trabalho para cortar a vegetação e limpar o local, que pertence ao Poder Público. 

ITEM 15. Indicação nº 008/2020, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e à 
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse Ana Alberton Cavalleri, indicando a realização 
de estudos visando a implantação de um “Banco de Remédios” constituído por doações de 
Pessoas Físicas e Jurídicas, para serem distribuídos gratuitamente à população de baixa 
renda do Município. JUSTIFICATIVA:- O desperdício de medicamentos no Brasil passa 
anualmente da cifra dos bilhões, grande parte por vencerem antes de serem postos à 
disposição da população ou consumidos. As Clinicas Médicas recebem dos laboratórios 
amostras de medicamentos para distribuição aos pacientes, porém, por vezes estes vencem 
antes que sejam utilizados, uma maneira de ajudar a diminuir este desperdício e ao mesmo 
tempo atender a população mais necessitada, é realizar parcerias com clinicas para que 
estas doem o excedente de seus estoques ao Poder Público. Outra forma de evitar 
desperdícios é a realização de campanhas de conscientização e arrecadação que incentivem 
a população a doar medicamentos não utilizados, método já utilizado com sucesso por 
organizações não governamentais e Prefeituras de alguns Municípios. A elaboração de 
projeto que una essas e outras formas de arrecadação, aliado à boa gestão dos recursos 
públicos, certamente iria expandir a capacidade de atendimento do Poder Executivo. 

8. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

8.1. VEREADORES INSCRITOS. 

9. ENCERRAMENTO 

9.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 14 de fevereiro de 2020. 

Valdecir Fernandes 
Presidente 

 
 

Pedro Ignácio Seffrin 
1º Secretário 

 
 

 


