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

PAUTA DA 29ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 26 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 15h. 

 

 

 
1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA   ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA E DESPACHO DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES: 

 Projeto de Lei n.º 047/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
revisão do Plano Plurianual do Município de Medianeira, Estado do Paraná, para os 
exercícios de 2018/2021, e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Finanças e Orçamento. 

 Projeto de Lei n.º 048/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sob re as 
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Medianeira, 
Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Finanças e Orçamento. 

 Projeto de Lei n.º 049/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
estimativa das receitas e a fixação das despesas para o Orçamento Geral do 
Município de Medianeira, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2021, 
e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Finanças e Orçamento. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

2. EXPEDIENTE 

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

ITEM 1. Requerimento nº 171/2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que 
requer o envio de expediente aos Diretores Nacionais e Regionais das Companhias de 
Telefonia Móvel Oi, Claro, Tim e Vivo, solicitando a realização de melhorias na infraestrutura 
das redes de transmissão na região oeste do Paraná, com atenção ao Município de 
Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Esta é uma reivindicação de toda a população, que tem 
sofrido com os serviços prestados atualmente, que em vários pontos da área urbana e em 
grande parte da área rural não possui boa qualidade de sinal, havendo muitas áreas sem 
cobertura e frequentes indisponibilidades de serviço devido à sobrecarga da rede, 
impossibilitando a realização de chamadas ou a utilização de internet móvel. Os Vereadores, 
como representantes da população, são frequentemente questionados sobre o papel do 
Poder Público na busca de melhorias para estes serviços, motivo pelo qual, solicitamos a 
realização destas melhorias.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 1. Requerimento nº 172/2020, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 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 sejam encaminhados esclarecimentos à esta Casa de Leis, sobre 
o valor orçado na especificação “Conservação e Melhorias das Estradas Rurais”, no Projeto 
de Lei nº 049/2020, que dispõe sobre o Orçamento Geral do Município para o ano de 2021. 
JUSTIFICATIVA:- Ao analisarmos o Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA para o ano de 
2021, identificamos que na especificação “Conservação e Melhorias das Estradas Rurais”, 
(código: 20.606.0019.1.010.000),  está orçado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
o que nos parece estranho devido ao tamanho da nossa área rural e das atuais 
necessidades deste setor, que demanda estradas em boas condições para que possa se 
desenvolver e crescer com qualidade, sendo que atualmente muitas estradas se encontram 
em precárias condições de conservação, seja devido aos estragos causados pelas chuvas, 
ao elevado tempo sem manutenção ou ao tráfego constante de veículos de grande porte. 
Motivos pelos quais, solicitamos que nos sejam encaminhados esclarecimentos.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

ITEM 1. Requerimento nº 173/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe da Casa Civil do Estado do Paraná, Senhor Luiz Augusto 
Silva, e ao Deputado Estadual e Líder do Governo na Assembleia Legislativa, Senhor 
Hussein Bakri, solicitando a viabilização de recursos para a compra de dois ônibus de 
grande porte para o Município de Medianeira, à serem disponibilizados para as Secretarias 
Municipais de Saúde e Esportes. JUSTIFICATIVA:- Todos os meses centenas de pacientes 
se deslocam para os Municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel e Curitiba para realizarem 
consultas com especialistas e tratamentos médicos, passando horas dentro de ônibus que 
não possuem banheiros ou ar-condicionado. Solicitamos a viabilização de um novo ônibus 
para que possam ser transportados mais pacientes e que estes possuam maior conforto 
durante o trajeto, uma vez que a grande maioria já está debilitada devido as suas 

3. ORDEM DO DIA 
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enfermidades. O esporte é uma ferramenta de transformação social, atualmente muitos 
atletas de Medianeira se deslocam para representar o Município em competições e torneios 
regionais e estaduais, porém, a Secretaria de Esportes não possui ônibus para realizar este 
transporte. Oferecer estrutura aos atletas é uma das formas que o Poder Público tem para 
incentivar a busca por premiações, garantindo que se desloquem com segurança e 
comodidade até as competições, enaltecendo e promovendo a prática esportiva no 
Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 2. Indicação nº 134/2020, 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 melhorias na estrada que liga a PR-495 à Linha Sávio, 
e da Comunidade da Linha São Bernardo, passando pela Linha Alegria, até a Comunidade 
Nossa Senhora do Carmo. JUSTIFICATIVA:- Devido ao tempo, ao tráfego diário de veículos 
e às últimas chuvas, há muitas imperfeições e grande quantidade de pedras soltas no 
referido trecho. Trafegam por esta estrada, caminhões pesados atendendo as necessidades 
dos produtores locais, carros de passeio e utilitários dos moradores da região, o que, devido 
ao atual estado da via, potencializa o risco de acidentes. Indicamos a realização de 
melhorias para que sejam garantidas melhores condições de segurança a todos que 
trafegam pela região. 

ITEM 1. Indicação nº 135/2020, de autoria do Vereador Antonio 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 pavimentação asfáltica na Avenida João XXIII, entre a Rua Paraguai e a 
Avenida Veranópolis, no Centro. JUSTIFICATIVA:- Munícipes estão reivindicando a 
realização de melhorias na referida via, que devido a ação do tempo e ao tráfego intenso de 
veículos e pedestres, uma vez que pertence a região central, possui várias imperfeições. A 
realização de melhorias se faz necessária para que sejam garantidas melhores condições de 
segurança e maior comodidade a todos que trafegam pela região. 

ITEM 1. Indicação nº 136/2020, de autoria do Vereador Antonio 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 pavimentação da Rua Sebastião Bonatto, entre as Ruas Santa Catarina e 
Pará, no Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região estão reivindicando a realização 
de melhorias na referida via, que não possui pavimento e tem gerado transtornos devido ao 
precário estado de conservação. Segundo informado, a via possui inúmeros buracos e 
imperfeições que dificultam o trânsito de veículos e pedestres, principalmente em dias 
chuvosos. Por estes motivos indicamos a realização de melhorias no referido trecho, 
levando maior comodidade e segurança aos moradores locais. 

 
 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

4. PRONUNCIAMENTOS 



 
P á g i n a  | 4 

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 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 23 de outubro de 2020. 
 
 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 

5. ENCERRAMENTO 


