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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 

Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

 

PAUTA DA 37ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SEBASTIÃO ANTONIO. 

2. ENTREGAS DE HONRARIAS 

2.1. VOTOS DE CONGRATULAÇÕES PARA:  

 Comunidade São Francisco de Medianeira – em comemoração  aos seus 50 anos de 
existência. Autores: Vereadores Pedro Ignácio Seffrin, Nelson José de Bona, Aristeu Elias 
Ribeiro e Valdecir Fernandes. 

 Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI -  em comeração aos seus 35 anos de 
existência. Autores: Vereadores Antonio França, Valdecir Fernandes, Valdir Candido de 
Oliveira e Sebastião Antonio. 

 Rádio Independência AM 1020 de Medianeira – em comemoração aos seus 40 anos de 
existência. Autores: Vereadores Antonio França, Valdecir Fernandes, Valdir Candido de 
Oliveira e Sebastião Antonio. 

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

3.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

3.3. LEITURA DA(S) SEGUINTE(S) PROPOSIÇÃO(ÕES): 

 Projeto de Lei nº 074/2018, de autoria do Executivo Municipal, que cria a estrutura de 
cargos de provimento efetivo e em comissão do quadro próprio de pessoal do IPREMED – 
Instituto de Previdência do Município de Medianeira, altera os dispositivos da Lei Municipal 
nº 081/2005, de 29 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação e 
reorganização do regime próprio de previdência social do Município de Medianeira, bem 
como os dispositivos da Lei Municipal nº 425/2014, de 23 de dezembro de 2014, que 
reestrutura o Estatuto do Instituto de Previdência do Município de Medianeira – IPREMED, 
e dá outras providências. 

 Projeto de Lei nº 080/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder a doação do imóvel de propriedade do Município, sendo o Lote Urbano nº 07, da 
Quadra nº 03, com área de 3.224,90m², do Loteamento Jardim Vitória, no perímetro 
urbano de Medianeira, Matrícula nº 32.707, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Medianeira, para a Associação Filantrópica SEMEAR de Medianeira, e dá 
outras providências. 
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 Projeto de Lei nº 086/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
efetuar a doação do Lote Rural 16D, com área de 27.095,82m², para a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, com a finalidade de instalação e ampliação do 
Parque Científico e Tecnológico de Medianeira e atendimento dos demais objetivos 
institucionais da entidade, e dá outras providências. 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 014/2018, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara 
Municipal, que dispõe sobre novo regramento do regime de concessão de diárias para 
custeio de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana a 
Vereadores e Servidores do Poder Legislativo, quando a serviço fora da sede, dando 
outras providências 

 Projeto de Lei do Legislativo nº 015/2018, de autoria do Vereador Tarcisio Becker 
Sobrinho, que declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
Obreiros da Paz – ARLS Obreiros da Paz nº 173.  

 Projeto de Lei do Legislativo nº 016/2018, de autoria do Vereador Valdir Candido de 
Oliveira, que declara de utilidade pública o Rotary Club Medianeira Rio Alegria.  

 Projeto de Lei do Legisaltivo nº 017/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 
que declara de utilidade pública o Lions Clube de Medianeira. 

 Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 
que outorga a Ordem de Mérito do Legislativo ao Tiro-de-Guerra 05-018 de Medianeira 
pelos seus 20 anos de atividades em Medianeira e os Votos de Congratulações e 
Aplausos ao ex-atirador Kennedy Alencar Becker pela composição (letra e música) do 
Hino do TG 05-018 de Medianeira. 

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

ITEM 1 – Requerimento nº 181/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se a realização de melhorias na iluminação do 
Poliesportivo Teotônio Vilela, foi inclusa para análise do setor de planejamento, e se a 
manutenção da iluminação já existente foi determinada ao setor competente, conforme 
Indicação nº 083/2018. JUSTIFICATIVA:- Há vários meses informamos o Poder Executivo 
sobre a preocupação de usuários do Poliesportivo e moradores das imediações sobre as 
condições da iluminação, pois a estrutura atual além de insuficiente está necessitando de 
manutenção. Na oportunidade salientamos que o crescimento da criminalidade, aliado a 
pouca iluminação do local, tornavam a prática de atividades físicas no período noturno uma 
atividade arriscada, afastando aqueles que possuem apenas estes horários para praticarem 
exercícios. Até o momento não visualizamos nenhuma melhoria no local, por este motivo, 
solicitamos que a Administração nos informe se foram determinados aos setores competentes 
que analisassem as condições do local e elaborassem projetos visando garantir maior 
segurança à população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 2 – Requerimento nº 182/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Ademir Bier, solicitando seus bons 
préstimos em buscar, junto ao Ministério Público do Paraná – MPPR e ao Tribunal de Justiça 
do Paraná - TJPR, a liberação de recursos para a reforma da estrutura física do Fórum da 
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Comarca de Medianeira e/ou, a edificação de uma nova sede para o Ministério Público da 
Comarca de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Em visita ao Município de Medianeira, o 
Deputado, atendendo à solicitação de integrantes do Ministério Público, se comprometeu a 
buscar o remanejamento de recursos, junto ao MPPR e ao TJPR, para que o Fórum da 
Comarca de Medianeira receba um aporte financeiro que possibilite a realização das reformas 
necessárias, visando a melhora das condições de trabalho, e/ou a construção de uma nova 
sede para o Ministério Público da Comarca de Medianeira. Encaminhamos esta proposição 
para reforçar a necessidade e oficializar a solicitação realizada na referida ocasião.-  (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3 – Requerimento nº 183/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, solicitando que nos seja informado o que está previsto para as instalações da antiga 
UBS do Bairro Jardim Irene, e se está em análise no Setor de Planejamento, sua doação para 
a Associação de Moradores do Bairro. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por 
representantes da Associação que solicitam a doação desta estrutura, que está há anos 
abandonada, sofrendo com a degradação, gerando um aspecto visual desagradável e 
levando preocupação à população. O Bairro Jardim Irene tem recebido novos moradores nos 
últimos anos, sendo composto pelos Loteamentos Florença, Jardim das Laranjeiras, Parque 
Verde, Parque das Pitangueiras, e nos próximos meses as famílias do Residencial Parque 
das Flores. Os representantes da Associação nos informaram que há um movimento de 
moradores do Bairro interessados em contribuir com o bem-estar da comunidade, e que 
necessitam de um espaço para que possam se reunir, discutir e planejar as ações 
necessárias. Em anos anteriores foram encaminhadas proposições indicando a doação deste 
terreno, como até o momento nenhuma outra estrutura pública foi transferida para o local e o 
mesmo continua abandonado, solicitamos que a Administração Municipal nos informe se há a 
possibilidade desta doação.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 4 – Requerimento nº 184/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, solicitando que nos seja informado se consta no cronograma da Divisão de 
Infraestrutura Rural, para o exercício de 2018 ou 2019, a realização de pavimentação 
poliédrica na estrada que liga a Comunidade Rio Javali à BR-277. JUSTIFICATIVA:- 
Informamos ao Executivo Municipal, através da Indicação nº 108/2017, a necessidade de 
melhorias no referido trecho, visto que, devido à falta de pavimento a estrada torna-se 
escorregadia em dias chuvosos, e recebe diariamente grande fluxo de veículos, tanto dos 
moradores da comunidade para a realização das atividades diárias quanto para o acesso de 
insumos e escoamento da produção agropecuária. Como até o momento não foram 
realizadas obras neste sentido, solicitamos que a Administração Municipal nos informe se há 
previsão para a realização das melhorias reivindicadas, ofertando segurança e comodidade à 
todos que transitam pelo referido trecho.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

4.2.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO: 

ITEM 5 – Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker 
Sobrinho, que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes no Município de Medianeira e dá 
outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: 
simbólico). 
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5.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6 – Indicação nº 153/2018, de autoria do Vereador Sidney 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 
colocação de uma nova tampa no bueiro localizado na Rua Jaime Loch, esquina com a 
Avenida Brasil, em frente a Panificadora Pães e Cia. JUSTIFICATIVA:- O referido local possui 
considerável fluxo de pedestres, por ser via de acesso à instituições de ensino, à Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA, e outros empreendimentos públicos e privados. O bueiro deste 
local está sem tampa, e fomos informados por populares que já ocorreram alguns acidentes 
com pedestres que não visualizaram esta situação. Indicamos que o Poder Executivo realize 
a instalação de uma nova tampa em caráter de urgência, garantindo a segurança dos 
munícipes que transitam por esta região. 

6. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

6.1. VEREADORES INSCRITOS. 

7. ENCERRAMENTO 

7.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 30 de novembro de 2018. 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


