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PAUTA DA 23ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 04 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 
• Leitura do texto Bíblico: 

Vereador  ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 22ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 28 
de agosto de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 126/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Antonio Wandscheer, 
solicitando a viabilização, junto ao Governo Federal, de uma Emenda Parlamentar 
no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para realização de 
recape asfáltico no Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Uma rua 
devidamente asfaltada melhora a qualidade de vida da população, facilitando os 
deslocamentos diários, auxiliando e diminuindo os transtornos enfrentados no dia 
a dia. Além dos problemas ocasionados pelo alto volume de veículos, 
principalmente na região central da cidade, os cidadãos enfrentam problemas 
com vias asfaltadas que apresentam imperfeições e já não suportam ações 
corretivas de pequeno porte, vias que possuem pavimentação poliédrica 
deformada por veículos pesados e pela ação do tempo e, em alguns trechos do 
Município, vias ainda não pavimentadas. Tendo em vista a necessidade de 
melhorias em diversas vias do Município e a importância da ampliação da 
infraestrutura de transportes, solicitamos ao Deputado, o dispêndio de esforços 
no sentido de viabilizar a referida emenda, atendendo aos anseios da população. 
(Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 127/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Ricardo Endrigo, solicitando que nos seja informado se a pavimentação com Lama 
Asfáltica da Rua Belém, conforme Indicação nº 118/2017, encaminhada em 
oportunidade anterior, foi inclusa no orçamento para realização ainda no ano de 
2017. JUSTIFICATIVA:- Atendendo a solicitação de moradores do Bairro Condá, 
encaminhamos a Indicação nº 118/2017, indicando a colocação de lama asfáltica 
na referida via, que se encontra em estado precário de conservação, ao ponto de 
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operações corretivas de pequeno porte já não devolverem as condições mínimas 
de trafegabilidade para alguns trechos. Somos sabedores ainda, que em resposta 
ao Requerimento nº 001/2017, o Poder Executivo informou que a realização de 
melhorias nesta rua estava em fase de estudos para planejamento e inclusão no 
orçamento. Como até o momento não foram realizadas melhorias, solicitamos 
estas informações para que possamos repassar à população. (Quórum para 
aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 128/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França Benjamim 
e Valdir Candido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Deputado 
Federal, Senhor Dilceu João Sperafico e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Senhor Blairo Maggi, solicitando seus bons préstimos em viabilizar 
uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
destinada à aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura 
Sustentável e Abastecimento de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- As atividades 
agropecuárias são de extrema importância para Medianeira e região, gerando 
renda e desenvolvimento para os produtores e para os Municípios. Os Poderes 
Públicos, através da recolha de impostos, aumentam suas receitas com a 
expansão das atividades dos produtores locais, porém, devem retribuir 
oferecendo suporte para que esses produtores possuam as condições necessárias 
para um desenvolvimento sustentável. Uma das principais funções do Poder 
Executivo é garantir as condições de trafegabilidade nas estradas rurais, para que 
os insumos possam chegar as propriedades com facilidade, assim como, a 
produção possa ser escoada sem desperdícios de tempo, combustível e com 
demais gastos advindos de estradas sem condições de trafegabilidade. O trabalho 
a ser feito, consiste principalmente, na melhoria e recuperação constante das 
estradas, o que demanda mais e melhores equipamentos, bem como, verbas para 
manutenção. Como a quantidade de verbas é sempre fator limitante no 
atendimento das necessidades da população, é difícil para os Municípios 
adquirirem novos equipamentos, motivo pelo qual, solicitamos ao Deputado e ao 
Ministro, a viabilização dos recursos necessários para que o Município de 
Medianeira possa oferecer melhores condições de trabalho aos nossos produtores 
rurais. (Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de votação: 
simbólico). 

4. Requerimento nº 129/2017, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira 
e Antonio França Benjamim, que requerem o envio de expediente ao Deputado 
Estadual, Senhor Ademir Bier, ao Secretário Estadual de Saúde, Senhor Michele 
Caputo Neto e ao Diretor do Hemepar, Senhor Paulo Roberto Hatschbach, 
solicitando a implantação de um Hemonúcleo ou uma Unidade de Coleta e 
Transfusão de Sangue no Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- O Município de 
Medianeira é considerado um polo microrregional na área de saúde, atendendo 
aos cidadãos de vários Municípios. Estão instalados em Medianeira o Hospital e 
Maternidade Nossa Senhora da Luz, o Consórcio Intermunicipal Iguaçu, que 
concentra o atendimento de serviços de saúde dos Municípios de Medianeira, São 
Miguel do Iguaçu, Matelândia, Missal, Itaipulândia, Serranópolis do Iguaçu e 
Ramilândia, e a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, que atende casos de 
urgência e emergência, além das Unidades Básicas de Saúde espalhadas pelos 
Bairros. A quantidade de serviços de saúde atendidos no Município torna 
necessária a instalação de um hemonúcleo ou uma unidade de coleta e transfusão 
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de sangue, o que irá agilizar e facilitar o fornecimento de sangue nos casos em 
que houver necessidade. Sabemos que o Governo trabalha na melhoria da 
infraestrutura da hemorrede estadual, por este motivo, solicitamos que o 
Município de Medianeira seja incluso nos planejamentos para receber um 
hemonúcleo ou uma unidade de coleta e transfusão. (Quórum para aprovação: 
maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

5. Requerimento nº 130/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio 
Giacobo, solicitando a viabilização, junto ao Governo Federal, de uma Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para 
a realização de investimentos no Parque Científico e Tecnológico do Campus 
Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
JUSTIFICATIVA:- O Parque Científico e Tecnológico oferece espaços diversos que 
visam abrigar as empresas criadas por acadêmicos do Câmpus Medianeira, que 
irão integrar o futuro Núcleo Empresarial de Inovação. Outros ambientes serão 
destinados ao desenvolvimento de projetos no âmbito de energias renováveis, 
hotel tecnológico, auditório, salas administrativas e fomento à pesquisa e 
inovação. O Parque Científico e Tecnológico trará inúmeros benefícios para a 
população, como novas oportunidades no mercado de trabalho para os jovens 
recém-formados. O impacto na economia também será positivo, haja vista a 
criação de novas empresas, geração de renda para famílias e impostos para o 
Município. Os recursos serão destinados para adequação e reformas das 
edificações, atendendo a demanda e ao anseio dos universitários e da população. 
(Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para despacho da Mesa Diretora: 

6. Indicação nº 174/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a elaboração de um projeto visando a restauração das pontes 
localizadas na Linha Dourado. JUSTIFICATIVA:- A Linha Dourado possui considerável 
número de habitantes, além de estar localizada na divisa com os Municípios de 
Matelândia e Serranópolis do Iguaçu. As estradas onde estão localizadas as 
referidas pontes são utilizadas por veículos leves e pesados, que transportam 
insumos agrícolas e escoam a produção. Sem receber manutenção há anos, as 
pontes sobre o Rio Dourado estão deterioradas pelo uso e ação do tempo, 
apresentando imperfeições nos pilares que as sustentam e nas pranchas, além de 
serem estreitas para o tráfego agrícola, obrigando os motoristas a realizarem 
desvios, potencializando o risco de acidentes. A realização de melhorias nesta 
localidade é uma reivindicação da população, motivo pelo qual, solicitamos a 
tomada de providências por parte do Poder Executivo. 

7. Indicação nº 175/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a colocação de Lama Asfáltica na Rua Bahia, entre a Rua Mato 
Grosso e a Avenida José Callegari. JUSTIFICATIVA:- Moradores nos procuraram para 
solicitar a colocação de lama asfáltica no referido trecho, pois a pavimentação 
poliédrica está em péssimas condições de conservação, dificultando o trânsito de 
veículos e pedestres. A pavimentação asfáltica irá beneficiar tanto os moradores 
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da rua, quanto aqueles que circulam por esta região do Município, razão pela qual 
indicamos ao Executivo a realização desta melhoria. 

8. Indicação nº 176/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a colocação de Lama Asfáltica na Rua Ceará, no trecho entre 
as Avenidas José Callegari e Lagoa Vermelha. JUSTIFICATIVA:- Há vários 
estabelecimentos comerciais instalados nas proximidades, o que gera um 
considerável fluxo de veículos e pedestres. O referido trecho possui pavimentação 
poliédrica e há anos os moradores reivindicam a colocação de lama asfáltica, o 
que proporcionaria maior comodidade e segurança aos residentes na região, bem 
como, aos que utilizam essa rua para acesso aos referidos estabelecimentos. 

9. Indicação nº 177/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, 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 substituição das lâmpadas queimadas da iluminação 
pública na Rua Munhoz da Rocha, próximo a residência nº 1077, no Loteamento 
Jardim das Laranjeiras, e no entorno do Poliesportivo Teotônio Vilela e Ginásio 
Municipal Antonio Lacerda Braga. JUSTIFICATIVA:- Moradores da referida rua e 
usuários do Poliesportivo nos procuraram para relatar os problemas com a 
iluminação pública, o que torna esses locais inseguros no período noturno. Os 
moradores do Jardim das Laranjeiras nos disseram estar preocupados, também, 
com a quantidade de arrombamentos a residências registrados nos últimos meses. 

10.Indicação nº 178/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, 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 o envio de equipe técnica para avaliar e buscar 
soluções para os problemas enfrentados pela população residente na Rua 
Pindamonhangaba, no Bairro Panorâmico. JUSTIFICATIVA:- Os moradores do 
referido Bairro nos procuraram para solicitar auxílio na busca de soluções para os 
problemas enfrentados, principalmente, nos períodos chuvosos, pois a água 
invade residências, faz transbordar fossas sanitárias, entre outros transtornos. 
Acreditamos que seja necessária a realização de análise técnica para que possam 
ser elaboradas diretrizes para a solução destes problemas. 

11.Indicação nº 179/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, 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 vistoria técnica na obra de pavimentação 
poliédrica recentemente concluída na Rua Minuano nas proximidades da 
Cooperativa Lar no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Esta obra foi recentemente 
concluída e entregue à população, porém, constatamos várias imperfeições, 
sendo necessária a realização de uma vistoria técnica para avaliar a extensão 
dessas imperfeições e notificar a empresa que realizou os serviços, para que a 
mesma realize as correções necessárias. 

12.Indicação nº 180/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, 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 

Av. José Callegari, 300 – Bairro Ipê – Município de Medianeira, Estado do  Paraná – CNPJ nº 77.814.820/0001-41 – Fone (45) 3264-2475



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

!  
P á g i n a  | !5

Baratto, indicando o nivelamento e plantio de grama e árvores no canteiro central 
da Avenida São Luiz, no Loteamento Puerari e da Avenida Primo Tacca, no 
Loteamento Vendrame. JUSTIFICATIVA:- O plantio de grama e arborização se faz 
necessário para melhorar o aspecto visual, evitar a erosão e crescimento 
desordenado de ervas daninhas nos referidos locais. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 01 de setembro de 2017. 

Sebastião Antonio 
Presidente 

Antonio França Benjamim 
1º Secretário
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