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1. ABERTURA 

 

2. EXPEDIENTE 

 

3. ORDEM DO DIA 

PAUTA DA 36ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA 

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 15h. 
 
 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

 
1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SIDNEY FRANÇA. 

 

 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 
 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 
 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 
 

 

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

ITEM 1. Requerimento nº 186/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Estadual e Líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
Senhor Hussein Bakri, solicitando seus bons préstimos em viabilizar recursos para a 
construção do Condomínio do Idoso. JUSTIFICATIVA:- A população idosa tem aumentado 
consideravelmente no Município e o Condomínio do Idoso é um projeto de interesse público 
e de suma importância para o desenvolvimento de um programa habitacional direcionado a 
esse público. É fundamental a estruturação de moradias que atendam às necessidades 
físicas e sociais dos idosos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social, com 
infraestrutura de saúde, assistência social e lazer, baseado na segurança, conforto e 
acessibilidade, através do desenvolvimento de atividades que permitam integração e 
convivência social. O referido projeto é de grande relevância para atender as reivindicações 
dos idosos de baixa renda ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social e 
necessitando de um local adequado para morar.- (Quórum para aprovação: maioria 
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simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 187/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Nelsi Coguetto Maria, solicitando seus 
bons préstimos em viabilizar recursos, através de Emenda Parlamentar, no valor de           
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinados à realização de melhorias nas estradas 
rurais do Município. JUSTIFICATIVA:- As estradas rurais possuem uma grande importância 
econômica, social e ambiental, pois são responsáveis pelo acesso da população rural a 
serviços básicos, pelo escoamento da produção agropecuária e o abastecimento das zonas 
urbanas, evidenciando a importância da agricultura e da pecuária para a nossa economia. 
Nosso Município, que pertence a uma região especialmente reconhecida pelo 
cooperativismo agropecuário, tem em sua área rural e em seus produtores uma importante 
força motriz para trazer crescimento e desenvolvimento à toda região. Atualmente a malha 
viária rural necessita de atenção, pois além de garantir a locomoção da população rural, 
estradas rurais em boas condições de trafegabilidade possibilitam o acesso de insumos e o 
escoamento da produção de forma eficiente. Por estes motivos, solicitamos ao Deputado o 
dispêndio de esforços na viabilização destes recursos.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 188/2020, de autoria dos Vereadores Sidney França e Sebastião 
Antonio, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Senhor Ricardo Endrigo, e ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e 
Abastecimento, Senhor Venicio Faquin, solicitando que nos sejam encaminhadas 
informações sobre o processo de regularização do castramóvel, bem como, a sua lotação 
atual e o número de procedimentos realizados em 2020. JUSTIFICATIVA:- Segundo matéria 
veiculada no dia 11 de maio de 2020 no site oficial do Poder Executivo, naquele momento a 
Administração estava buscando atender as exigências dos Conselhos Federal e Regional de 
Medicina Veterinária, bem como, através do Ofício nº 140/2020, encaminhado em resposta 
ao Requerimento nº 037/2020, que parte destas exigências era a contratação de uma equipe 
que ficaria responsável pelos procedimentos. Ao analisarmos o Processo Seletivo 
Simplificado nº 02/2020, realizado no mês de setembro, percebemos que o Executivo incluiu 
a possibilidade de contratação de um Médico Veterinário, porém não possuímos novas 
informações sobre o funcionamento do Castramóvel. Por estes motivos, solicitamos que nos 
seja informado se o processo de regularização foi finalizado e quantos procedimentos foram 
realizados neste ano.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 

 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 
 

ITEM 4. Indicação nº 155/2020, 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 
revisão e manutenção da iluminação pública no calçadão da Avenida Brasília. 
JUSTIFICATIVA:- Empresários da região reivindicam a troca de lâmpadas queimadas e a 
realização de reparos na estrutura de iluminação pública da Avenida, especialmente nos 
postes com luminárias em formato de globo. A iluminação da referida área é de extrema 
importância para os munícipes, principalmente para estabelecimentos comerciais que 
funcionam no período noturno. Por estes motivos, indicamos que a Administração encaminhe 
equipe técnica para avaliação e realização dos reparos e adequações necessárias. 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 11 de dezembro de 2020. 

 
 

Valdecir Fernandes Pedro Ignácio Seffrin 
Presidente  1º Secretário 


