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

PAUTA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 15h. 

1. ABERTURA DA SESSÃO: 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDECIR FERNANDES. 

2. TRIBUNA LIVRE: 

 Joelcy Rudimar Tico Lanzarin: falará em nome da ARLS OBREIROS DA PAZ 173. 

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE: 

3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA  ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

3.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

3.3. PROPOSIÇÕES PARA LEITURA E DESPACHO DA PRESIDÊNCIA: 

 Projeto de Lei n.º 074/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da 
Lei n.º 736/2018, de 02 de outubro de 2018, que cria os componentes municipais do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e define os parâmetros para elaboração e 
implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. 

 Projeto de Lei n.º 006/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder a cobrança de créditos de natureza tributária ou não, via cartão de crédito ou 
débito, bem como contratar ou credenciar empresas ou operadoras que forneçam os 
mecanimismos à sua operacionalização, dando outras providências. 

 Projeto de Lei n.º 007/2020, de autoria do Execuitivo Municipal, que altera e acrescenta 
dispositivos à Lei Municipal n.º 608/2017, acerca do serviço de acolhimento em família 
acolhedora no âmbito do Município de Medianeira, dando outras providências. 

 Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2019, de autoria do Vereador Antonio França, que 
institui o Dia Municipal da Liberdade de Imprensa a ser comemorado, anualmente, no dia 
7 de junho. 

 Projeto de Lei do Legislativo n.º 009/2019, de autoria do Vereador Antonio França, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade na rede pública de saúde e de educação municipal, da 
realização de exames, avaliação, identificação e rastreamento para diagnóstico precoce 
do autismo, e dá outras providências. 

3.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

4.1.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 
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ITEM 1. Requerimento nº 008//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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado se consta na programação da divisão de Infraestrutura Urbana, para o 
exercício de 2020, a realização de recape asfáltico na Avenida Brasil, no trecho que possui 
pavimentação poliédrica no Loteamento Dom Pedro, conforme Indicação nº 017/2019. 
JUSTIFICATIVA:- Moradores e empresários locais reivindicam há anos a realização de 
recape asfáltico na localidade, pois o desenvolvimento populacional e comercial do 
loteamento gera considerável fluxo de veículos e pedestres, sendo a Avenida Brasil a 
principal via de acesso à região central do Município. A realização de recape asfáltico irá 
melhorar as condições de trafegabilidade, levando maior segurança e comodidade a todos 
que trafegam por esta região do Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2. Requerimento nº 009//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 Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando 
que nos seja informado se há no Setor de Planejamento, estudos com o objetivo de 
possibilitar a readequação e pavimentação asfáltica da Avenida 24 de Outubro, entre as Ruas 
Lígia Fogassa e Florianópolis, passando pelos Bairros Itaipu e Independência. 
JUSTIFICATIVA:- Empresários e munícipes que transitam diariamente por esta região 
reivindicam há anos a realização de melhorias neste trecho da Avenida, que é o principal 
acesso há várias empresas que geram intenso fluxo de veículos, tanto de pequeno porte 
como de caminhões, o que acelera a degradação da via, que já se encontra em precário 
estado de conservação, com imperfeições que tornam o trânsito lento e inseguro. Ao longo 
dos últimos anos esta Casa de Leis já encaminhou várias proposições de diferentes autores 
repassando a reivindicação da população por estas melhorias, porém, até o momento nada 
foi realizado, e todos que transitam por esta via continuam solicitando a realização desta 
obra, que levará melhores condições de trafegabilidade e segurança à região.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3. Requerimento nº 010//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 Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando 
que nos seja informado se há no Setor de Planejamento, projeto com a finalidade de 
viabilizar, ainda no exercício de 2020, a realização de recape asfáltico na Rua Paulino Valiatti, 
entre as Avenidas Brasil e João XXIII, conforme Indicação nº 127/2018. JUSTIFICATIVA:- 
Conforme já informado através da supracitada indicação, a pavimentação poliédrica desta via 
não recebe manutenção há anos, estando deteriorada pelo uso e ação do tempo, gerando 
desconforto e insegurança aos munícipes que transitam diariamente por este trecho. Como o 
Poder Executivo ao longo de 2019 viabilizou a pavimentação de várias vias do Município, a 
população novamente nos procurou para reivindicar a pavimentação asfáltica da referida via.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).  

ITEM 4. Requerimento nº 011//2020, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que 
requer o envio de expediente ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento do Paraná 
- Sanepar, Senhor Claudio Stabile, e ao Gerente Regional da Sanepar, Senhor Nilton Luiz 
Perez Mollinari, com cópia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando a realização de estudos com a finalidade de atender à reivindicação dos 
Moradores do Loteamento Parque das Flores, que através de “ABAIXO ASSINADO” solicitam 
a instalação de rede de esgotamento sanitário na localidade. JUSTIFICATIVA:- O referido 
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loteamento é um empreendimento habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, 
viabilizado no Município através da Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR, e 
segundo consta nos documentos referentes à sua aprovação, o sistema de tratamento de 
esgoto adotado quando da construção das residências, são fossas sépticas e sumidouros, 
conforme Licença de Instalação nº 21953 do Instituto Ambiental do Paraná – IAP, e projetos 
anexos ao processo. Há também entre os documentos, cópia do Ofício nº 135/2014, da 
Sanepar, direcionado ao Departamento de Parcerias da COHAPAR, tratando de assuntos 
referentes ao convênio existente entre as partes, no qual a Sanepar informou que na época o 
empreendimento não possuía viabilidade de atendimento por rede coletora de esgotos à 
gravidade, e que era necessária a adoção de sistema de tratamento de esgoto de acordo com 
exigências do órgão ambiental competente. Os moradores do Loteamento têm informado que 
várias destas fossas sépticas estão apresentando problemas devido a umidade do solo da 
região, obrigando a contratação de empresas regularmente para esvaziarem as mesmas, 
representando um gasto periódico e que pesa no orçamento já apertado destas famílias. 
Diante dos problemas existentes a população se organizou e coletaram assinaturas em um 
Abaixo Assinado, no qual solicitam a instalação de rede de esgotamento sanitário, que 
representaria uma solução permanente para todos, e que se viabilizada, poderia ser 
estendida a todo o Bairro Jardim Irene.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 5. Requerimento nº 012//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 Infraestrutura Urbana, ou no Setor de 
Planejamento, estudos visando a instalação de dois Pontos de Ônibus na Rua Iguaçu, um na 
esquina com a Rua Amazonas e outro na esquina com a Rua Santa Catarina, conforme 
Indicação nº 129/2018. JUSTIFICATIVA:- Como já informado quando encaminhamos a 
referida indicação, muitos munícipes que aguardam o transporte coletivo nesta região ficam 
expostos às condições do clima, como sol intenso ou chuva, pois não há qualquer estrutura 
que os proteja enquanto esperam pela chegada dos ônibus. A instalação destas estruturas 
levaria maior comodidade e segurança a estes cidadãos, que aguardam e solicitam há muito 
tempo por estas obras.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

4.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6. Indicação nº 009//2020, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita 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, indicando a 
reposição do pó de pedra no Poliesportivo Municipal, bem como, a colocação de placa de 
identificação com a denominação de Complexo Poliesportivo Teotônio Villela. 
JUSTIFICATIVA:- Devido às fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, uma parte do pó 
de pedra escoou e deixou falhas na pista de atletismo, que devem ser corrigidas para eliminar 
buracos e ondulações. O poliesportivo além de ser palco de competições e local de 
treinamento para atletas do Município, é diariamente utilizado pelos munícipes para a prática 
de atividades físicas. A denominação do local com o nome de Teotônio Villela se deu através 
da Lei nº 17/1985, lembrando a imagem do político e estadista que lutou pela liberdade de 
forma ampla e irrestrita, com notável visão humanística, e que percorreu a nação defendendo 
um Brasil livre para todos os Brasileiros. Sensível em detectar os anseios da população, ele 
enfrentou o poder e confrontou os poderosos em uma época de escuridão na liberdade de 
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direitos e de expressão em nosso País. Pregou de canto a canto e descobriu, na imensidão 
do nosso Brasil, uma pátria. Falava duramente em defesa da democracia, mas não esquecia 
a ternura dos sonhos, a poesia da história e a polidez no trato com as nossas marcantes 
diferenças. 

ITEM 7. Indicação nº 010/2020, 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 
pavimentação asfáltica da Rua Londrina, entre a Avenida 24 de Outubro e a Avenida João 
XXIII, no Bairro São Cristóvão. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região solicitam a realização 
de pavimentação asfáltica nesse trecho, que recebe diariamente considerável fluxo de 
veículos e pedestres, e se encontra com o pavimento bastante degradado pelo uso e ação do 
tempo. A viabilização de recape asfáltico levará melhores condições de segurança e 
trafegabilidade a todos. 

ITEM 8. Indicação nº 011/2020, de autoria dos Vereadores Antonio França e Valdir Candido 
de Oliveira, que solicitam 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 obras de manutenção e melhoria, com 
nivelamento, cascalhamento e adequação do escoamento da água das chuvas, nas vias de 
acesso e internas da Comunidade Pedreira. JUSTIFICATIVA:- Moradores da localidade nos 
informaram que as vias estão em precário estado de conservação, dificultando e tornando 
inseguro o trânsito de veículos e pedestres, principalmente em dias chuvosos, quando a água 
das chuvas se acumula em buracos e imperfeições da via, além de escoar para dentro de 
algumas residências. 

5. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS: 

5.1. VEREADORES INSCRITOS. 

6. ENCERRAMENTO: 

6.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 24 de fevereiro de 2020. 

Valdecir Fernandes 
Presidente 

 
 

Pedro Ignácio Seffrin 
1º Secretário 

 
 

 


