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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

 

PAUTA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA  

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 6 DE MARÇO  DE 2017, ÀS 15h00min. 

PAUTA 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

o Vereador NELSON JOSÉ DE BONA. 

II. EXPEDIENTE 

• Leitura da Ata da 1ª Sessão Deliberativa Ordinária do dia 20 de fevereiro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura das seguintes proposições: 

a) Projeto de Lei nº. 009/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a cessão de 

servidor público municipal efetivo para a Associação Medianeirense de Portadores de 

Parkinson, mediante convênio a ser firmado entre as partes.  

b) Projeto de Lei nº 010/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a concessão de 

direito real de uso de imóvel localizado no Loteamento Cidade Ville,  à título precário, em 

favor da Empresa Incorporadora Cidade Villa Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

22.997.274/0001-67, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 2183, sala 01, Centro de 

Medianeira. 

c) Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a Criação 

do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e dá outras providências. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em ÚNICO TURNO: 

1. Requerimento nº 008/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França, Valdir Candido de 

Oliveira e Sebastião Antonio, que requerem o envio de expediente ao Deputado Federal, 

Senhor Dilceu João Sperafico, solicitando seu apoio junto ao Ministério da Agricultura no 

sentido de viabilizar a liberação de recursos para a execução de serviços de recape asfáltico 

nas Estradas Linha Dourado e Linha Cabeceira do Represo, no Município de Medianeira. 

JUSTIFICATIVA:- As Estradas Linha Dourado e Cabeceira do Represo são importantes vias de 
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acesso à Cidade de Medianeira, com um fluxo enorme de veículos leves e pesados. As 

condições do calçamento das referidas estradas é de deterioração, sendo urgente a 

recuperação das mesmas. (quórum: maioria simples). 

2. Requerimento nº 009/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio 

de expediente ao Deputado Estadual, Senhor José Carlos Schiavinato, solicitando seus bons 

préstimos em viabilizar ao Município de Medianeira, recursos para a aquisição de um 

ônibus de 30 lugares, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde no transporte de 

pacientes a outros municípios, principalmente para realização de hemodiálise.  

JUSTIFICATIVA:- Medianeira encaminha atualmente, apenas para tratamento de 

hemodiálise, em torno de 20 pacientes, sendo que o transporte é feito por uma empresa 

terceirizada, custando para o município aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais) 

mensais. Este ônibus tem de ser equipado com ar condicionado para melhor atender aos 

pacientes, já fragilizados pelo problema de saúde. (quórum: maioria simples). 

3. Requerimento nº 010/2017, de autoria Antonio França, que requer o envio de expediente 

ao Deputado Federal, Senhor Dilceu João Sperafico, solicitando seus bons préstimos em 

viabilizar recursos financeiros e/ou equipamentos à Entidade Filantrópica Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora da Luz. JUSTIFICATIVA:- Mesmo carente de recursos o Hospital 

e Maternidade Nossa Senhora da Luz vêm prestando um excelente atendimento à 

população da nossa região, com serviços de UTI, Centro Cirúrgico, Maternidade, entre 

outros. Recursos advindos do Governo Federal seriam de grande valia para a manutenção e 

reposição de equipamentos e, compra de medicamentos. (quórum: maioria simples). 

4. Requerimento nº 011/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio 

de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Ademir Bier, solicitando seus bens préstimos 

em viabilizar recursos financeiros e/ou equipamentos à Entidade Filantrópica Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora da Luz. JUSTIFICATIVA:- Mesmo carente de recursos o Hospital 

e Maternidade Nossa Senhora da Luz vêm prestando um excelente atendimento à 

população da nossa região, com serviços de UTI, Centro Cirúrgico, Maternidade, entre 

outros. Recursos advindos do Estado seriam de grande valia para a manutenção e 

reposição de equipamentos e, compra de medicamentos. (quórum: maioria simples). 

5. Requerimento nº 012/2017, de autoria dos Vereadores Valdecir Fernandes e Nelson José 

de Bona, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

Senhor Ricardo Endrigo, solicitando informações sobre a realização de atividades 

esportivas no Ginásio de Esportes do Bairro Parque Independência. JUSTIFICATIVA:- 

Moradores do referido Bairro nos procuraram para solicitar informações sobre as 

atividades programadas para o Ginásio de Esportes, pois a estrutura está ociosa e a 

população não possui informações. O Bairro Parque Independência é um dos mais 

populosos do município, entendemos ser de grande importância que atividades esportivas 

sejam realizadas no ginásio do bairro, melhor atendendo a comunidade, proporcionando, 
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principalmente aos jovens e adolescentes, a prática de exercícios no contra turno escolar e 

com acompanhamento técnico. (quórum: maioria simples). 

6. Requerimento nº 013/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o 

envio de expediente à Gerente da Agência da Copel em Medianeira, Senhora Melania 

Zanette Rigotti, solicitado informações quanto as constantes quedas e oscilações que estão 

ocorrendo na rede elétrica do município. JUSTIFICATIVA:- Moradores de vários pontos do 

município nos informaram sobre constantes quedas e oscilações na rede elétrica, que tem 

provocado a queima de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. A Copel possui os canais 

de contato para que os bens danificados por falhas da rede elétrica sejam reparados e/ou 

trocados, porém, esse processo é burocrático e lento, além de reparar apenas o dano 

financeiro, não levando em conta o transtorno gerado aos cidadãos. Por entendermos que 

a Copel trabalha também pelo bem da população, estamos certos de que as causas foram 

ou estão sendo analisadas, motivo pelo qual solicitamos que nos sejam repassadas estas 

informações, para que possamos informar a população. (quórum: maioria simples). 

• Matérias para deliberação em PRIMEIRO TURNO: 

7. Projeto de Lei nº 008/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

desafetação do bem imóvel – lote 20A, da quadra 13, com área de 6.232,82m² (seis mil, 

duzentos e trinta e dois metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados), 

averbado na Matrícula nº 30.603, situado no Loteamento Santos Dumont II, Bairro Cidade 

Alta, perímetro urbano da cidade de Medianeira, para fins de futura construção da Casa da 

Memória do Município. (quórum: dois terços). 

• Matérias para DESPACHO DA MESA DIRETORA: 

8. Indicação nº 0017/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio de 

expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 

realização de “operação tapa buracos” no Bairro Frimesa. JUSTIFICATIVA:- Várias ruas do 

referido bairro necessitam de reparos para melhorar as  condições de trafegabilidade, 

tendo em vista, que as recentes chuvas têm acelerado o processo de degradação do 

pavimento. 

9. Indicação nº 018/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio de 

expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 

construção de uma lombada e repintura das faixas de sinalização na Rua Bahia, em frente à 

Sede da Cooperativa Frimesa. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que a falta de sinalização 

horizontal e o excesso de velocidade neste trecho, já ocasionaram alguns acidentes devido 

ao grande fluxo de veículos e pedestres. No próximo dia 31 de março será inaugurado no 

referido local o Centro Administrativo Frimesa e as ampliações da indústria de carnes em 

Medianeira e indústria de leite em Marechal Candido Rondon e Matelândia, ações que 

promoveram um aumento no volume de circulação de pessoas. 
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10. Indicação nº 019/2017, 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 

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Senhor Mauro Alves Pinto, indicando a 

demarcação de faixas de estacionamento de carros e motos na Avenida Brasil, entre as 

Ruas Londrina e Curitiba. JUSTIFICATIVA:- A Avenida Brasil possui intenso tráfego de 

veículos e pedestres e o referido trecho possui vários comércios que demandam 

estacionamento. A demarcação das faixas de estacionamento iria organizar e levar maior 

segurança ao local. 

11. Indicação nº 020/2017, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a elaboração de projeto visando a colocação de placas nomeando todos os 

logradouros municipais, com especial atenção as Ruas e Avenidas. JUSTIFICATIVA:- 

Apresentamos esta proposição atendendo a solicitações de vários moradores de 

medianeira e região que reivindicam a colocação de placas com os nomes dos logradouros 

do município. As principais reclamações são com relação aos nomes das ruas e avenidas, 

que são de suma importância para que pessoas que não conhecem o município possam se 

localizar. As placas de sinalização de logradouros devem ser um exemplo também de 

estética, informação e visibilidade, valorizando as ruas, razão pela qual solicitamos a 

atenção especial do Poder Executivo para essa indicação. 

12. Indicação nº 021/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Diretor Presidente da Ecocataratas, Senhor Evandro Vianna, 

indicando a instalação de placa sinalizando a saída na BR-277 para a Avenida 24 de 

Outubro, próximo a danceteria Queens Pub Medianeira, alertando motoristas que 

trafegam sentido Área Industrial – Centro, e até mesmo, evitando que motoristas 

desatentos possam confundi-la com um acesso à rodovia. JUSTIFICATIVA:- Motoristas que 

não estão ambientados com o trânsito de Medianeira podem confundir a referida saída 

com uma entrada para a rodovia, pois não há placa indicativa neste ponto, sendo que nos 

demais acessos ao município há esta sinalização. Solicitamos que esta questão seja 

analisada com urgência para que acidentes sejam evitados. 

13. Indicação nº 022/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio 

de expediente ao Diretor do Departamento Municipal de Transito, Senhor Mauro Alves 

Pinto, indicando a instalação de um redutor de velocidade na Rua Beija Flor, próximo à 

Avenida São Luiz, também a instalação de placas de sinalização de trânsito em todas as 

ruas do Loteamento Puerari. JUSTIFICATIVA:- Esta é uma reivindicação dos moradores, uma 

vez que o trânsito é intenso e a falta de sinalização o torna confuso e inseguro. 

14. Indicação nº 023/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio 

de expediente ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor 

Dilvo José Bernardon, indicando a realização de cascalhamento e compactação da estrada 

que liga a comunidade de são Francisco até a Comunidade de Santa Rita. JUSTIFICATIVA:- A 
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referida estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando o 

escoamento da safra e o recebimento de produtos agrícolas. A agricultura é o grande 

sustentáculo da nossa economia e medianeira se destaca como um celeiro de produtos de 

nosso estado. Cuidar deste importante setor é fundamental para o crescimento de todas as 

áreas de nossa economia. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos em lista própria: 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 3 de março de 2017. 

 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 

 
Antonio França  
1º Secretário 


