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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 28ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 01 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDECIR FERNANDES. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1.  MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1 – Requerimento nº 133/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse Ana Alberton Cavalleri, 
solicitando que nos seja informado o cronograma de fiscalização da Vigilância Sanitária para 
os estabelecimentos comerciais do setor alimentício, como lanchonetes, mercados, 
restaurantes e outros. JUSTIFICATIVA:- A Vigilância Sanitária tem como principal atribuição a 
fiscalização dos locais que produzem, transportam e comercializam alimentos, com vistas a 
promover boas práticas que minimizem ou eliminem potenciais riscos que a concepção ou 
manipulação inadequada destes possam causar aos consumidores. Dentre as principais 
atividades podemos destacar: fiscalização para liberação de licença sanitária; fiscalização de 
validade dos alimentos; ações programadas; atendimento a denúncias; investigação de surtos 
alimentares; coleta de alimentos; análise de projetos arquitetônicos; análise de rotulagem de 
alimentos produzidos no Município; e atividades educativas. Diante do exposto, solicitamos 
que nos seja informado o cronograma de atuação da Vigilância Sanitária no Município, com o 
intuito de informar e assegurar aos consumidores a qualidade dos produtos comercializados.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2 – Requerimento nº 134/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e à Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Delcir Berta Alessio, 
solicitando que nos seja informado, quais medidas estão sendo tomadas para possibilitar a 
readequação do sistema elétrico do Centro de Convivência do Idoso às novas necessidades. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que o CCI possui vários equipamentos novos e que a 
instalação elétrica atual não suporta a nova demanda. Alguns aparelhos de ar-condicionado 
ao serem ligados derrubam os disjuntores, o que evidencia a baixa capacidade do atual 
sistema elétrico, obrigando que a climatização seja mantida em desuso, tornando o ambiente 
abafado e desconfortável, além do risco que utilizar a instalação elétrica no limite, ou além da 
sua capacidade, gerar insegurança à todos. Diante do exposto, solicitamos que a 
administração nos informe quais medidas estão ou podem ser realizadas com a finalidade de 
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solucionar este problema, ofertando maior segurança e comodidade à todos que frequentam 
o CCI.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3 – Requerimento nº 135/2018, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira 
e Antonio França, que requerem 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, solicitando que nos seja informado se há, na programação de 
obras de 2018, a realização de melhorias no Poliesportivo Teotônio Vilela. JUSTIFICATIVA:- 
O Poliesportivo Teotônio Vilela é uma das principais opções de esporte e lazer ao ar livre do 
Município, além de ser utilizado para treinamento e já ter recebido competições municipais e 
regionais de atletismo. Fomos procurados por usuários que nos informaram da necessidade 
de melhorias no local, principalmente na pista de caminhada, que está em péssimas 
condições de conservação. Por estes motivos, solicitamos que a administração nos informe 
se obras visando a manutenção deste espaço foram planejadas e serão executadas ainda no 
exercício de 2018.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 4 – Requerimento nº 136/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que 
requer o envio de expediente ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná, DER-PR, Senhor Paulo Tadeu Dziedricki, com cópia ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando a realização de estudos e a viabilização de 
recursos para a implantação de recuo na Rodovia Prefeito Vendelino Royer, PR-495, no 
acesso ao Distrito de Maralúcia. JUSTIFICATIVA:- O referido local não possui recuos, o que 
obriga os motoristas que circulam no sentido Missal/Medianeira a manterem os veículos 
parcialmente sobre a rodovia quando vão adentrar a estrada de acesso a Comunidade, o que 
já causou vários acidentes. Visando garantir maior segurança a todos que transitam pela 
Rodovia, e a todos que se deslocam à Comunidade, solicitamos ao DER-PR que viabilize a 
construção de recuos neste local.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 5 – Requerimento nº 137/2018, 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 quais providências estão sendo tomadas para solucionar o problema 
existente no escoamento das águas pluviais na Rua Argentina, entre a Avenida 24 de outubro 
e a Rua Célia da Costa Rodrigues, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Fomos novamente 
procurados pelo morador da residência nº 670, do referido trecho da Rua Argentina, o qual 
nos relatou o sério problema enfrentado nos dias chuvosos. A via não possui escoamento 
adequado e ficou acima do nível da casa, permitindo que grande volume de água escoe na 
direção da residência, alagando e danificando o imóvel e os móveis desta família, gerando 
grande transtorno e prejuízos. Esta situação já foi informada ao Poder Executivo pelos 
moradores e por esta Casa de Leis, através do Requerimento nº 063/2017, oportunidade em 
que a Administração, através do Ofício nº 213/2017, respondeu que havia informado a 
Cooperativa Lar sobre o problema e que a mesma já estava tomando providências, porém, 
mais de um ano após esta informação, nenhuma melhoria foi realizada no local, motivo pelo 
qual solicitamos maiores esclarecimentos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6 – Requerimento nº 138/2018, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e 
Valdecir Fernandes, que requerem o envio de expediente ao Subtenente do Batalhão da 
Polícia Rodoviária Estadual do Município de Santa Helena, Senhor Valdemar Alves de Lima, 
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solicitando o acompanhamento aos Romeiros que se deslocam do Município de Medianeira 
ao monumento de Nossa Senhora Aparecida, localizado no Município de Itaipulândia, pela 
Rodovia Prefeito Vendelino Royer, PR-495, entre os dias 11 e 12 de outubro, quando se 
celebra o Dia da Padroeira. JUSTIFICATIVA:- O monumento em homenagem a Nossa 
Senhora Aparecida, localizado na Comunidade Caramuru, em Itaipulândia, recebe 
anualmente grande número de visitantes e devotos, que visitam o monumento para 
reafirmarem sua fé. Muitos destes fiéis se deslocam através da Rodovia Prefeito Vendelino 
Royer a pé ou de bicicleta, em celebração ao Dia da Padroeira. A insegurança gerada pelo 
grande volume de pessoas se deslocando juntas pela rodovia nos motivou a solicitar o apoio 
da Polícia Rodoviária Estadual, que poderá garantir maior tranquilidade e segurança a todos 
que transitarem pela rodovia na referida data.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 7 – Requerimento nº 139/2018, 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 há no setor competente da municipalidade, projeto para 
a realização de limpeza do leito do Rio Bolinha. JUSTIFICATIVA:- Após recebermos relatos 
de munícipes preocupados com as condições do rio, fomos verificar in loco, e constatamos 
que em vários pontos há considerável acúmulo de lixo, prejudicando o fluxo do Rio e 
contaminando o meio ambiente. Solucionar este problema irá melhorar o escoamento da 
água, evitando enchentes, e eliminar o aspecto desagradável gerado pelo acúmulo de lixo e 
entulhos. Por estes motivos, solicitamos que o Poder Executivo nos informe se há projetos 
neste sentido.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 8 – Requerimento nº 140/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que requer 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e à 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, solicitando que 
nos seja informado se há no setor de planejamento, estudos ou projetos visando o 
oferecimento de Centros Municipais de Educação Infantil em tempo integral. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos questionados sobre a sistemática adotada pelos CMEIs do 
Município, que atendem somente em período parcial, enquanto alguns Municípios da região 
já oferecem atendimento em tempo integral. Muitos munícipes acreditam que os CMEIs 
deveriam oferecer atendimento em tempo integral, facilitando o dia a dia das famílias e 
proporcionando à criança uma estrutura que some ao seu desenvolvimento como pessoa e 
cidadão. Por estes motivos solicitamos que o Poder Executivo nos informe se há estudos em 
desenvolvimento visando o atendimento desta demanda.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3.2.  MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 9 – Projeto de Lei nº 056/2018, de autoria do Executivo Municipal, que cria 
componentes municipais do Sistema Alimentar, define os parâmetros para elaboração e 
implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e dispõe sobre as 
competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Medianeira do Estado do Paraná, no âmbito do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 10 – Projeto de Lei nº 057/2018, de autoria do Executivo Municipal, que suprime o 
inciso VI do art. 10 e o parágrafo único do art. 14, da Lei nº 608/2017, de 22 de março de 
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2017, que cria o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.- (Quórum para aprovação: 
maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico). 

3.3. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 11 – Indicação nº 118/2018, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, 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 Avenida 
Pedro Soccol, em frente ao Bar Palmeiras, popularmente conhecido como Bar Constantino, 
no Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da região e motoristas 
que trafegam pelo referido trecho, os quais nos informaram que a sinalização do local está 
deteriorada e que muitos motoristas trafegam acima da velocidade permitida, situação que já 
causou alguns acidentes e tem levado insegurança a todos que transitam pelo local. 

ITEM 12 – Indicação nº 119/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a implantação de estacionamento em diagonal na Avenida Veranópolis, 
entre a Avenida Brasil e a Rua Paraná, em frente à Igreja Pentecostal. JUSTIFICATIVA:- Esta 
é uma reivindicação da população residente nesta via e de membros da Igreja, pois a grande 
circulação diária de veículos aliada ao movimento extra dos dias de culto, tem levado 
insegurança ao trânsito pelo local, especialmente pela dificuldade de encontrar vagas de 
estacionamento, que faz com que alguns motoristas circulem demasiadamente lentos e/ou 
distraídos.  

ITEM 13 – Indicação nº 120/2018, de autoria dos Vereadores Sidney França e Nelson José 
de Bona, que solicitam 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 campanha de divulgação do “Portal Saúde e Cidadania” do 
Município, explicando suas funcionalidades e como os cidadãos podem acessá-lo. 
JUSTIFICATIVA:- No memorando nº 068/2018, encaminhado em resposta ao Requerimento 
nº 001/2018, a Secretaria Municipal de Saúde informou que através do sistema Consulfarma, 
criou o Portal Saúde e Cidadania, no qual os cidadãos podem pesquisar informações sobre 
consultas e exames agendados, além de outras informações, conforme consta na página do 
portal. Segundo o referido memorando, o portal está disponível desde o dia 01/11/2017, 
porém, apuramos que poucos munícipes foram informados sobre sua existência, além de 
estar disponível apenas dentro das informações do Portal da Transparência do Município, 
dificultando sua localização. Indicamos que a administração divulgue nas Unidades Básicas 
de Saúde, nos veículos de imprensa e nas mídias digitais, para que a população tenha 
conhecimento e possa utilizar esta ferramenta e todas as suas funcionalidades. 

ITEM 14 – Indicação nº 121/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de pavimentação asfáltica na Avenida Veranópolis, entre a Avenida 
Pedro Soccol e a Rua Goiás. JUSTIFICATIVA:- Há anos os moradores reivindicam essa 
melhoria, pois este é um dos poucos trechos desta região que ainda possuem pavimentação 
antiga e deteriorada, que causa muitas trepidações e coloca em risco motoristas e pedestres. 
A pavimentação asfáltica, além de atender ao anseio da população, poderá contribuir com 
uma melhor distribuição do fluxo de veículos na área central do Município. 
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ITEM 15 – Indicação nº 122/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando que nos finais de semana o estacionamento do Paço Municipal José Della 
Pasqua, seja fechado e colocado à disposição da população para a realização de atividades 
recreativas. JUSTIFICATIVA:- Alguns munícipes que frequentam o Parque Municipal 25 de 
Julho aos finais de semana, nos procuraram para fazer esta sugestão, pois este espaço 
pode ser utilizado por crianças e adolescentes para a realização de diversas atividades 
recreativas e esportivas com segurança e comodidade, ficando os estacionamentos de todo 
o entorno disponíveis. 

ITEM 16 – Indicação nº 123/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de estudos visando a implantação de sinalização semafórica na 
intersecção das Avenidas Brasília e Rio Grande do Sul, junto a Praça Ângelo Darolt. 
JUSTIFICATIVA:- A recente alteração nas normas de trânsito vigentes para este 
cruzamento, resultaram em muitas reclamações e considerável confusão, demonstrando 
que possivelmente sejam necessárias novas alterações. O semáforo é um dispositivo de 
controle e segurança, tanto de veículos quanto de pedestres. Devido à sua característica de 
intervir no direito de passagem para os diferentes movimentos de veículos ou pedestres, em 
intersecções ou em outros locais ao longo das vias, o semáforo exerce uma profunda 
influência sobre o fluxo do trânsito. Quando usados adequadamente, podem diminuir 
conflitos, aumentar a capacidade de escoamento e reduzir a frequência de acidentes. 

ITEM 17 – Indicação nº 124/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que solicita o 
envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando que seja determinado ao setor competente, a execução de serviços de limpeza no 
canteiro central da Avenida João XXIII, entre as Ruas Bahia e Pernambuco. 
JUSTIFICATIVA:- O referido trecho do canteiro central da avenida tem sido utilizado para 
descarte de entulhos, causando a morte da grama e poluindo visualmente o Bairro. 
Aguardamos que a administração providencie a limpeza do local, melhorando o aspecto 
visual e tomando as medidas necessárias para que o local deixe de ser utilizado para o 
descarte de entulhos. 

4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

5. ENCERRAMENTO 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 28 de setembro de 2018. 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


