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

PAUTA DA 27ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 13 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 15h. 

 

 

 
1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

 
 

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 165/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 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 Gerente Regional da Sanepar, Senhor Nilton Luiz Perez Mollinari, 
solicitando que nos seja informado para quando está prevista a entrada em funcionamento 
da cisterna localizada no Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- Sabemos que passamos por 
um momento de estiagem e o pouco volume de chuvas tem contribuído para que os 
mananciais continuem com baixa vazão, fator determinante para a manutenção do rodízio 
no abastecimento de água no Município, ademais, as altas temperaturas tem provocado 
uma elevação no consumo de água, condições que somadas trazem perspectivas 
preocupantes. O uso de cisternas é considerado uma das melhores alternativas quando o 
assunto é economizar água, auxiliando ainda na diminuição da exploração das águas 
subterrâneas, além de garantir a disponibilidade de água durante um longo período. Por 

2. EXPEDIENTE 

3. ORDEM DO DIA 

1. ABERTURA 
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estes motivos, solicitamos que nos seja informado qual a data prevista para que a cisterna 
localizada no Bairro Jardim Irene comece a ser utilizada em benefício da população.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 166/2020, 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 projeto com o objetivo de viabilizar a instalação de um Ponto de 
Ônibus na Avenida Florianópolis, próximo a intersecção com a Avenida Brasil, no Bairro 
Independência, bem como, se há estudos para a viabilização de mais pontos de ônibus no 
perímetro urbano do Município ainda neste ano. JUSTIFICATIVA:- No referido local, que é 
ponto fixo de parada dos ônibus do transporte coletivo, não há qualquer estrutura que 
proteja os cidadãos das intempéries, ficando expostos a chuva e ao sol intenso dos últimos 
dias. Fomos informados ainda pela população, tanto do Bairro Independência, quanto dos 
demais Bairros do Município, que há vários locais onde os ônibus fazem parada, porém não 
há qualquer estrutura de ponto de ônibus com cobertura ou assentos, motivo pelo qual, 
solicitamos que nos seja informado se há estudos para a viabilização de mais pontos de 
ônibus no perímetro urbano ainda em 2020.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 167/2020, de autoria do Vereador Sidney 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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado quais obras de pavimentação e recape asfáltico, bem como, colocação 
de pavimentação poliédrica, estão previstas para serem realizadas ainda neste ano. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por vários munícipes que nos solicitaram informações 
sobre a realização de melhorias nas vias onde residem. Para que possamos prestar 
informações e esclarecimentos, tanto àqueles que já nos questionaram, quanto aos demais 
que venham há nos questionar, solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

ITEM 4. Requerimento nº 168/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, 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 à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Senhora Solange Aparecida de 
Lima, solicitando que nos seja informado se há estudos em andamento visando transformar 
o terreno do antigo Aeroporto Municipal em Área Industrial. JUSTIFICATIVA:- Após a 
desativação do aeroporto municipal o terreno não recebeu nova destinação, sendo utilizado 
apenas para a realização de eventos e por munícipes como área de lazer. Com uma área de 
209.672,31m², situados no perímetro suburbano do Município, o terreno possui fácil acesso 
a PR-495, além de ser próximo a área urbana. Com a viabilização deste terreno para a 
criação de uma área industrial, novas empresas se instalariam no Município, gerando renda 
e novos empregos, além de dar uma destinação final ao referido espaço.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

ITEM 5. Requerimento nº 169/2020, 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 a Administração possui algum programa de 
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auxílio a expansão das redes de internet para todas as Comunidades Rurais do Município. 
JUSTIFICATIVA:- Possuir acesso à Internet tem se tornado algo cada vez mais necessário 
para o desenvolvimento das mais variadas atividades, especialmente na área educacional. A 
facilidade na busca de informações, acesso a cursos, especializações e publicações 
científicas de forma rápida e prática, permitindo, inclusive, que melhorias sejam aplicadas 
nos processos agrícolas em propriedades de pequeno porte, torna a viabilização de acesso 
à internet um serviço de interesse público. Moradores das comunidades rurais do Município, 
especialmente estudantes, sentem-se prejudicados e desassistidos, pois não há redes de 
internet via rádio ou cabo que alcancem algumas regiões. Em 2017 e 2018, atendendo a 
solicitação de moradores das Comunidades de Maralúcia, Santa Rita e São Valentim, 
encaminhamos proposições ao Poder Executivo, que através do Ofício nº 291/2018, 
informou que iria verificar junto as empresas responsáveis a possibilidade de expandir as 
redes de internet. Salientamos que esta é uma necessidade de toda a população residente 
na área rural do Município, motivo pelo qual, solicitamos que nos seja informado se há 
projeto ou programa de auxílio à expansão das redes de internet em toda a área do 
Município que ainda não possui, como por exemplo, através da realização de parcerias ou 
concessão de benefícios às empresas que realizarem os investimentos necessários à 
expansão da área de cobertura.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6. Indicação nº 128/2020, 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 Barato, 
indicando a realização de recape asfáltico na Rua Amapá, no trecho entre as Ruas Piauí e 
Goiás, no Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Com a ação do tempo e o tráfego diário de 
veículos, a pavimentação do referido trecho encontra-se com buracos e imperfeições que 
levam insegurança à motoristas e pedestres, além de acarretarem em danos aos veículos. 
Atendendo a reivindicação de munícipes que residem nesta rua, indicamos a realização de 
recape asfáltico com o intuito de oferecer melhores condições de trafegabilidade e 
segurança a todos. 

ITEM 7. Indicação nº 129/2020, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, 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 reconstituição e limpeza das bocas de lobo da Rua Santa Catarina, esquina com 
a Rua Paulino Valiatti, no Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- Moradores da mencionada região 
nos procuraram para denunciar a situação das bocas de lobo desta rua, que há muito tempo 
estão quebradas e representam sérios riscos aos pedestres. Reclamam ainda que em dias 
chuvosos a água não é devidamente escoada, formando grandes poças junto as bocas de 
lobo, que estão parcialmente entupidas pelas condições em que se encontram e pelo 
acúmulo de lixo e entulhos. 

ITEM 8. Indicação nº 130/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a inclusão da localidade conhecida como Vila Rural no cronograma de audiências 
públicas há serem realizadas durante a Revisão do Plano Diretor. JUSTIFICATIVA:- A 
agricultura familiar é um segmento de grande importância pelo papel que exerce em relação 
à segurança alimentar, à proteção ao meio ambiente e o combate à pobreza, além de 
auxiliar na melhora dos índices de emprego. Uma boa política de incentivo a agricultura e ao 
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empreendedorismo familiar, garante a renda que essas famílias precisam para sobreviver, 
além de gerar empregos e receita para os cofres públicos. O objetivo de incluir a Vila Rural 
no cronograma de audiências públicas, é ouvir a população, regularizar, fortalecer, apoiar e 
incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar, instituindo políticas públicas aos 
pequenos agricultores como forma de incentivar e permitir que estar famílias continuem 
produzindo.    

ITEM 9. Indicação nº 131/2020, 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 a 
revisão da iluminação pública da Comunidade Santo Expedito na Chácara Recreio Paraiso. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da referida localidade que reclamaram 
das precárias condições da iluminação pública, pois segundo informaram as vias escuras 
têm levado medo e insegurança, uma vez que a quantidade de postes não é suficiente para 
toda a extensão das vias. A falta de uma iluminação pública de qualidade implica na 
segurança dos moradores locais quando transitam no período noturno, podendo facilitar a 
atuação de marginais. Por estes motivos, indicamos a revisão do sistema de iluminação 
pública, instalando novas luminárias onde forem necessárias, bem como lâmpadas de maior 
potência, garantindo melhores condições de segurança à população local.   

ITEM 10. Indicação nº 132/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o 
envio de expediente ao Presidente do Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, Senhor 
Hermogênio Batista, indicando a instalação de um redutor de velocidade na Rua Piauí, 
próximo a intersecção com a Rua Rio de Janeiro, no Bairro Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- 
Moradores da região reivindicam a instalação de redutores de velocidade na referida via, 
pois desde que a Rua Piauí recebeu pavimentação asfáltica, muitos motoristas tem 
trafegado acima da velocidade permitida, o que já acarretou vários acidentes em todos os 
cruzamentos entre a Avenida José Callegari e a Rua Rio de Janeiro. A instalação de um 
redutor de velocidade irá disciplinar o trânsito, evitando novos acidentes e levando maior 
segurança à população. 

 

 
 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 9 de outubro de 2020. 
 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 

4. PRONUNCIAMENTOS 

5. ENCERRAMENTO 


