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

PAUTA DA 26ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 5 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 15h. 

 

 

 
1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SEBASTIÃO ANTONIO. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA   ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

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

ITEM 1. Requerimento nº 159/2020, 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 consta no cronograma da Divisão de Infraestrutura 
Urbana, para o exercício de 2020, a pavimentação 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:- Através das Indicações nº 102/2018 e 121/2018, e 
atendendo às reivindicações da população, informamos a necessidade de melhorias nos 
referidos trechos, e através do Requerimento nº 059/2019, solicitamos informações sobre a 
realização destas obras, tendo o Poder Executivo, através do Ofício nº 165/2019, informado 
que seriam realizados estudos para a sua viabilização. Como até o momento não possuímos 
novas informações e o estado de conservação das vias continua a se agravar devido ao 
fluxo de veículos e à ação do tempo, solicitamos que nos seja informado qual o estágio atual 

2. EXPEDIENTE 

3. ORDEM DO DIA 

1. ABERTURA 
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dos estudos que visam contemplar os referidos trechos com pavimentação asfáltica e se há 
previsão para a realização destas obras.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 160/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que 
requer o envio de expediente ao Diretor Presidente da Companhia Paranaense de Energia – 
Copel, Senhor Daniel Pimentel Slaviero, e ao Gerente da Agência da Copel de Medianeira, 
Senhor Hemerson Almeida Orcesi, solicitando a implantação de iluminação pública na 
Rodovia Prefeito Vendelino Royer, no trecho entre a subestação da Copel em Medianeira e 
a entrada para a Comunidade da Linha Ouro Verde. JUSTIFICATIVA:- A iluminação pública 
exerce papel relevante na garantia de segurança para o trânsito, além de influenciar 
positivamente na garantia de segurança pública para a população. O referido trecho, que se 
inicia exatamente sob a linha imaginária que divide os perímetros urbano e rural, recebe 
considerável fluxo de veículos, e no período noturno a falta de iluminação tem gerado 
preocupação e transtornos aos moradores locais e a todos que transitam pela região. O 
Governo do Estado tem viabilizado obras que irão melhorar a trafegabilidade da rodovia, e a 
viabilização de iluminação no referido trecho, que antecede o início do perímetro urbano, iria 
garantir maior segurança e comodidade a todos.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 161/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, 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, na Divisão de Infraestrutura Urbana, projeto 
visando a construção de calçadas na Avenida Brasília, no trecho entre a Rua Krão e a 
Subestação da Copel, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Somos sabedores que a 
construção de calçadas, segundo o Plano Diretor do Município, é de responsabilidade dos 
proprietários dos imóveis, porém, moradores do referido trecho nos informaram que segundo 
informações repassadas há eles, o Poder Executivo iria realizar estas obras na região. 
Ademais, recentemente muitas obras de pavimentação tem incluído a construção de 
calçadas, motivo pelo qual, solicitamos que nos seja informado se há projeto visando a 
construção de calçadas no referido trecho, para que possamos repassar estas informações 
aos moradores da região, pois a falta de calçadas tem gerado situações de insegurança 
devido ao tráfego de pedestres pela via de rolamento.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 162/2020, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, solicitando que através da Divisão de Meio Ambiente, nos seja informado se há 
previsão para a poda ou estudos para a retirada de uma árvore localizada na Avenida 
Brasília, entre as Ruas Paraná e Santa Catarina, em frente aos estabelecimentos comerciais 
“Lojas MM” e “Pé de Mais”. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que representantes dos 
estabelecimentos comerciais próximos ao local protocolaram requerimento junto ao Poder 
Executivo solicitando providências, pois trata-se de uma árvore de grande porte e seus 
galhos já ultrapassaram a fiação da rede elétrica, o que pode ocasionar diversos transtornos, 
como sob condições adversas, tocarem ou romperem os cabos da rede, gerando curtos 
circuitos e queima de aparelhos na região, além do risco aos transeuntes. Outro problema 
refere-se a calçada no entorno da mesma, que está danificada pelo crescimento das raízes, 
situação que piora lentamente se não forem tomadas providências. Diante do exposto 
solicitamos que nos seja informado se a Divisão de Meio Ambiente está ciente desta 
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situação e planeja tomar providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 5. Requerimento nº 163/2020, 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 na Divisão de Obras, ainda para este ano, o 
recape asfáltico da Rua Rio Grande do Norte, no trecho entre a Rua Piauí e a Avenida Pedro 
Soccol, no Bairro Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- Munícipes nos procuraram para reivindicar 
a realização de recape asfáltico na referida via, pois a pavimentação poliédrica existente 
encontra-se em precário estado de conservação, com buracos e imperfeições que levam 
insegurança a todos que transitam diariamente pela região. A realização de recape asfáltico 
irá levar maior segurança e comodidade a motoristas e pedestres, além de diminuir o 
desgaste e evitar danos aos veículos. Salientamos que nos últimos anos já tramitaram por 
esta casa diversas proposições indicando ou solicitando informações sobre esta obra, 
motivo pelo qual, solicitamos que nos seja informado se há projeto visando a realização 
desta melhoria ainda neste ano.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 6. Requerimento nº 164/2020, 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 há na Divisão de Obras, ainda para este ano, projeto 
visando a realização de recape asfáltico na Rua Getúlio Vargas, entre a Avenida Pedro 
Soccol e a Rua Iguaçu, e na Rua Gramado, na quadra onde está localizada a Unidade 
Básica de Saúde do Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Os referidos trechos são as principais 
rotas de acesso à UBS do Bairro Nazaré, ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e 
a sede da unidade de Medianeira da Sanepar, recebendo diariamente considerável volume 
de veículos e pedestres. A realização de recape asfáltico nestes trechos irá viabilizar 
melhores condições de trafegabilidade aos usuários destes serviços, bem como a todos que 
transitam ou residem na região, motivos pelos quais solicitamos que nos seja informado se 
há projeto visando a realização desta obra.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

3.2.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 7. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 040/2020, de autoria do Vereador Aristeu 
Elias Ribeiro e subscrita por todos os demais Vereadores, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 107 da Lei Orgânica do Município de Medianeira, com a seguinte redação: “Parágrafo 
único. Fica o Poder Executivo autorizado a implantar, mediante Lei, programas de 
atendimento programado e gratuito aos pequenos produtores rurais, em serviços de 
manutenção, conservação, recuperação e adequação de vias que dão acesso as 
propriedades rurais, no Município de Medianeira.”- (Quórum para aprovação: dois terços).- 
(Processo de votação: nominal).- (Turno de votação: dois turnos, com interstício de 10 
dias). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 8. Indicação nº 124/2020, de autoria do Vereador Sidney 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 o 
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envio de equipe para realizar o desentupimento das bocas de lobo e galerias pluviais da Rua 
Paraná, próximo a intersecção com a Rua Florianópolis, no Bairro Independência. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da região que nos informaram sobre as 
condições das bocas de lobo e galerias pluviais, que tem gerado preocupação nos mesmos, 
pois temem a proliferação de mosquitos e outras pragas.  

ITEM 9. Indicação nº 125/2020, de autoria do Vereador Sidney 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 manutenção nos equipamentos da Academia a Céu Aberto localizada ao lado 
da Unidade Básica de Saúde do Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados 
por moradores da região que nos relataram sobre as precárias condições de conservação de 
alguns equipamentos, que em função do tempo e da exposição as condições do clima, estão 
bastante deteriorados, com pontos de ferrugem e partes quebradas pelo enfraquecimento 
dos materiais ou mesmo pela ação de vândalos. Cidadãos que apesar das condições ainda 
utilizam a academia e querem continuar a utilizá-la, solicitam a realização de manutenção 
em toda a estrutura. 

ITEM 10. Indicação nº 126/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, e ao 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Senhor João Alexandre Hentz, indicando a 
realização de melhorias na estrutura e colocação de alambrado no entorno do campo de 
futebol do Bairro Belo Horizonte, na região popularmente conhecida como “Vila Lobos”. 
JUSTIFICATIVA:- Moradores da região reivindicam a realização de melhorias e a instalação 
de alambrado no referido campo de futebol, pois constantemente durante treinamentos e 
partidas a bola é arremessada para a rua, gerando risco de acidentes com veículos e 
pedestres. Salientam ainda que grande parte das atividades são realizadas com crianças, 
que muitas vezes correm para recuperar a bola sem se preocuparem com o trânsito. A 
instalação de alambrado, além de melhorar as condições de segurança, seria uma forma de 
valorizar a pratica de atividades esportivas nos bairros. 
 

 
 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 2 de outubro de 2020. 
 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 

4. PRONUNCIAMENTOS 

5. ENCERRAMENTO 


