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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 37ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  NELSON JOSÉ DE BONA. 

• Posse do 3º Suplente de Vereador da Coligação PSB/PROS/PTN/PMN, Senhor SALÉSIO 
NUNES, em virtude do pedido de licença temporária do Vereador SIDNEY FRANÇA por um 
período de 31 dias, a contar do dia 11/12/2017 à 10/01/2018. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 36ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 04 de 
dezembro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura das seguintes proposições: 
 
a. Projeto de Lei nº 070/2017, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o mesmo a 

proceder,  a título não oneroso, a Concessão de Uso de bem público, imóvel de propriedade 
do Município de Medianeira, Estado do Paraná, Lote 16, Quadra B, com área total de 
416,00m², do Loteamento Panorâmico, com matrícula registrada no cartório de registro de 
imóveis sob nº 5.776, à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu, sediada à Rua Argentina, nº 1820, 
Município de Medianeira – PR., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
77.945.152/0011-63. 

b. Projeto de Lei nº 082/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo  a 
proceder, a título não oneroso, a Concessão de Uso de bem público, imóvel de propriedade 
do Município de Medianeira, Estado do Paraná, Quadra nº 19, com área total de 8.501,25m², 
do Loteamento Jardim das Laranjeiras, com matrícula registrada no cartório de registro de 
imóveis sob nº 16.608, à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu, sediada à Rua Argentina, nº 
1820, Município de Medianeira – PR., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
77.945.152/0011-63. 

c. Projeto de Lei nº 083/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder, a título não oneroso, a Concessão de Uso de bem público, imóvel de propriedade 
do Município de Medianeira, Estado do Paraná, Lote 32, Quadra 01, com área total de 
5.688,98m², do Loteamento “Vila Rural Frutos da Terra”, com matrícula registrada no 
cartório de registro de imóveis sob nº 27.232, à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu, sediada à 
Rua Argentina, nº 1820, Município de Medianeira – PR., regularmente inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 77.945.152/0011-63. 
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d. Projeto de Lei nº 084/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder a título não oneroso, a Concessão de Uso de bem público, imóvel de propriedade 
do Município de Medianeira, Estado do Paraná, Lote 06, Quadra 03, com área total de 
205,20m², do Loteamento “Moradia Medianeirense”, com matrícula registrada no cartório 
de registro de imóveis sob nº 24470, à Mitra Diocesana de Foz do Iguaçu, sediada à Rua 
Argentina, nº 1820, Município de Medianeira – PR., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 77.945.152/0011-63. 

e. Projeto de Lei nº 085/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Medianeira – CODEMED. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 170/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, 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 nos seja informado para que áreas de atuação a Secretaria de 
Agricultura tem prestado assistência técnica, e se os produtores de hortifrutigranjeiros 
estão inclusos em alguma ação desenvolvida. JUSTIFICATIVA:- Medianeira possui uma 
extensa área rural e um solo fértil, onde são desenvolvidas as mais variadas atividades 
agrícolas. Fomos procurados por produtores de hortifrutigranjeiros que nos informaram 
que a Secretaria de Agricultura não tem oferecido assistência técnica para a sua área de 
atuação, o que, segundo os mesmos, tem contribuído com o aumento das perdas de 
produção. Solicitamos que o executivo nos informe para quais atividades tem oferecido 
assistência técnica, se os produtores de hortifrutigranjeiros podem ser beneficiados por 
alguma ação já desenvolvida, e se há estudos para que sejam oferecidas um número maior 
de assistências técnicas especializadas, de forma a beneficiar um número maior de 
atividades e produtores.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 171/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Sergio de Souza e ao Diretor Geral da 
Itaipu Binacional, Senhor Luiz Fernando Leone Vianna, solicitando o dispêndio de esforço 
para a liberação de recursos e/ou a realização de parceria com o Município de Medianeira, 
visando a readequação de aproximadamente 23 quilômetros de estradas rurais: no trecho 
entre as Comunidades São Francisco e Santa Rita, no trecho entre as Comunidades São 
Francisco e Saltinho e a Rodovia Prefeito Vendelino Royer, e no trecho entre o Bairro 
Conda, a Linha Pesali e a Rodovia Prefeito Vendelino Royer. JUSTIFICATIVA:- Medianeira 
tem uma vasta área de produção agrícola, o que torna as estradas rurais bastante 
movimentadas e importantes, manter estas estradas em boas condições é uma tarefa que 
demanda grande e constante quantidade de recursos, que divididos entre os custos dos 
serviços, mão de obra, compra e manutenção de equipamentos, podem, sem uma boa 
gestão, facilmente extrapolarem os limites do orçamento. Recentemente o Município 
sofreu com chuvas além do esperado para o período, o que transbordou alguns rios, alagou 
algumas áreas e acelerou a degradação das estradas rurais, dificultando o tráfego de 
veículos e consequentemente o escoamento da produção agrícola. Para que o Município 
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possa reagir a essa situação é importante a busca de alternativas para o financiamento das 
melhorias necessárias, motivo pelo qual, solicitamos ao Deputado e ao Diretor Geral da 
Itaipu Binacional, o dispêndio de esforços visando a liberação de recursos e/ou a realização 
de parceria com o intuito de possibilitar a readequação das referidas estradas rurais.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 172/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 
envio de expediente ao Presidente da Adetur, Agência de Desenvolvimento Turístico da 
Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, Senhor Flávio Degasperi, com 
Moção de Apoio ao projeto de implantação da rota turística “Beira Parque”. 
JUSTIFICATIVA:- O projeto de implantação da rota turística ligando os Municípios de 
Cascavel à Foz do Iguaçu é uma iniciativa da ACIC – Associação Comercial e Industrial de 
Cascavel, da Adetur, da Itaipu Binacional e do PTI – Parque Tecnológico de Itaipu. A rota 
turística conta com um traçado de 215 quilômetros e tem como objetivo interligar os 
Municípios de Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Matelândia, Serranópolis do 
Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, por meio de um 
caminho interativo e com estrutura adequada para a prática de caminhada, cavalgada, 
ciclo turismo, corrida de aventura, entre outras. Com o fechamento da Estrada do Colono, 
nossa região perdeu muito em desenvolvimento econômico e turístico, uma das principais 
propostas do projeto é potencializar equipamentos e serviços turísticos do entorno do 
Parque Nacional do Iguaçu, bem como, resgatar o valor histórico da antiga Estrada Velha 
de Guarapuava, utilizando parte do leito ainda existente da estrada para compor a rota 
turística. Diante do exposto, emitimos através deste, Moção de Apoio ao projeto de 
implantação da rota turística “Beira Parque”, pois é preciso reconhecer a importância que a 
referida rota irá representar para os Municípios da região, trazendo, além dos benefícios 
econômicos, uma nova opção de lazer.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

4. Requerimento nº 173/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 
envio de expediente à Deputada Estadual, Senhora Claudia Pereira, solicitando a 
viabilização, junto ao Governo do Estado, de recursos através de Emenda Parlamentar, no 
valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para atender ao Projeto “Pró-Catador”. 
JUSTIFICATIVA:- O referido projeto visa atender as necessidades da Associação dos Agentes 
do Meio Ambiente de Medianeira (ASSAMA), que busca recursos para a aquisição dos 
seguintes equipamentos: uma prensa, uma esteira mecânica, uma balança eletrônica e 
acessórios de equipamentos diversos (proteção individual). A referida associação 
desenvolve um importante trabalho que contribui para a preservação do meio ambiente, 
recolhendo materiais recicláveis dentro do programa de coleta seletiva do Município. 
Instalada atualmente em um barracão doado pelo Poder Executivo, a associação necessita 
de recursos para que possa realizar melhorias na qualidade dos equipamentos, motivo pelo 
qual, solicitamos o dispêndio de esforços no sentido de viabilizar a referida emenda, 
atendendo aos anseios de todos os trabalhadores associados da ASSAMA.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

5. Requerimento nº 174/2017, 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 se está previsto para o exercício de 2018 a realização 
de melhorias na sinalização dos pontos de ônibus do Município, conforme Indicação nº 



 

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 

181/2017. JUSTIFICATIVA:- Usuários do transporte coletivo municipal nos procuraram para 
solicitar a realização de melhorias na sinalização dos pontos de ônibus, oportunidade em 
que indicamos o mapeamento destes locais e a elaboração de projeto, junto ao setor 
competente, visando a instalação de sinalização vertical e demarcação de sinalização 
horizontal, pois a falta destas sinalizações tem permitido que veículos estacionem 
próximos aos pontos e dificultem a parada dos ônibus, gerando insegurança à população e 
atrapalhando o fluxo de veículos em vias e horários de maior movimento.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

6. Requerimento nº 175/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio 
de expediente ao Diretor Superintendente da Ecocataratas, Senhor Evandro Couto Vianna, 
solicitando a realização de reparos na iluminação e no sistema de escoamento de água, na 
passagem subterrânea para pedestres, sob a BR-277, que dá acesso aos Bairros Frimesa e 
Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- Durante o mês de novembro toda a região sofreu com um 
volume de chuvas acima do esperado, que provocaram, inclusive, alagamentos em 
algumas regiões do Município. Em uma destas ocasiões a referida passagem subterrânea 
ficou completamente alagada e a iluminação parou de funcionar, após as chuvas a 
iluminação não se normalizou e o sistema de escoamento se manteve obstruído. Além dos 
moradores dos Bairros Frimesa e Jardim Irene, muitos trabalhadores da Cooperativa 
Frimesa utilizam esta passagem subterrânea, motivo pelo qual solicitamos a tomada de 
providências, pois a falta de iluminação gera muita insegurança, e o sistema de 
escoamento obstruído permite que facilmente ocorram novos alagamentos.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

7. Requerimento nº 176/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França e Sebastião 
Antonio, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Senhor Ricardo Endrigo e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse Ana Alberton 
Cavalleri, solicitando que nos seja informado se está prevista a reativação ou a construção 
de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Panorâmico. JUSTIFICATIVA:- 
Recentemente em uma reunião promovida pela população local para a qual fomos 
convidados, muitos munícipes nos questionaram sobre a falta de uma UBS no Bairro, uma 
vez que a unidade existente está desativada e até o momento não está claro se receberão 
uma nova. Para pessoas com dificuldade de locomoção o trajeto até a UBS Centro tem sido 
desgastante, possuir uma unidade mais próxima às suas residências irá facilitar a busca por 
atendimentos médicos e melhorar a qualidade de vida destes cidadãos.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para deliberação em segundo turno: 

8. Projeto de Lei nº 064/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera redação e 
acrescenta dispositivos à Lei Municipal nº 081/2005, de 29 de outubro de 2005 e Lei 
Municipal nº 425/2014, de 23 de dezembro de 2014, dando outras providências. (Lei nº 
081/2005 – dispõe sobre a reestruturação e reorganização do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município. Lei nº 425/2014 – reestrutura o Estatuto do Instituto de 
Previdência do Município de Medianeira – IPREMED).- Sem emendas.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Rito: Ordinário). 
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• Matérias para despacho da Mesa: 

9. Indicação nº 245/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, 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 manutenção 
das placas de identificação e orientação, realizando a poda das arvores próximas e a 
repintura e limpeza das mesmas. JUSTIFICATIVA:- As placas de identificação e orientação 
tem como principal função auxiliar pessoas que não conhecem a cidade a localizarem 
alguns locais e pontos de referência específicos dentro do perímetro urbano. Algumas 
destas placas estão sujas, desbotadas ou mesmo encobertas pelos galhos das arvores. Com 
a aproximação das festividades de final de ano há um volume maior de pessoas de outros 
Municípios circulando pela cidade, razão pela qual indicamos a realização de melhorias nas 
referidas placas. 

10. Indicação nº 246/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
colocação de lama asfáltica na Rua Sergipe, entre a Avenida Pedro Soccol e a Rua Londrina. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da região que nos solicitaram a 
realização de melhorias no referido trecho, pois o atual pavimento é antigo e apresenta 
muitas imperfeições. Esta via é acesso ao pavilhão da Comunidade do Bairro São Cristóvão, 
recebendo um fluxo considerável de veículos nos dias em que são realizadas festividades. 
Por estes motivos, indicamos que o Poder Executivo, assim que possível, realize as 
melhorias necessárias. 

11. Indicação nº 247/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
realização de parceira com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e 
com a Ecocataratas, buscando a elaboração de projeto e viabilização de recursos para a 
construção de uma ciclovia na Avenida 24 de Outubro, entre a Rua Paulo VI e a Área 
Industrial. JUSTIFICATIVA:- Moradores do referido trecho, bem como trabalhadores da 
Cooperativa Agroindustrial Lar e das empresas localizadas na Área Industrial, solicitam há 
vários anos a realização desta obra. O uso da bicicleta tem se tornado o principal meio de 
transporte de considerável parcela da população, sendo uma opção mais barata e 
saudável, frente a utilização de veículos automotores. O principal empecilho atualmente é 
a falta de segurança, pois não há espaço específico para os ciclistas, fazendo com que 
dividam a via de rolamento com os demais veículos, o que desencoraja a utilização deste 
meio de transporte. Por pertencer a faixa de domínio da BR-277, o Município possui 
restrições quando a execução de obras na Avenida 24 de Outubro, razão pela qual, 
indicamos a realização de parceria com o DER-PR e com a Ecocataratas, para que estes 
auxiliem na viabilização desta ciclovia. 

12. Indicação nº 248/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
realização de melhorias nas ruas do perímetro urbano do Distrito de Maralúcia. 
JUSTIFICATIVA:- O Distrito de Maralúcia passou por um grande desenvolvimento ao longo 
dos anos, principalmente pelo potencial agrícola. Atualmente conta com escolas, Unidade 
Básica de Saúde (UBS), Igreja, e estabelecimentos comerciais e industriais, possuindo um 
grande fluxo de veículos e pedestres, o que, aliado a ação do tempo, acarretou em vias 
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com o pavimento em péssimas condições de trafegabilidade, causando danos aos veículos 
e, em alguns pontos, impossibilitando o tráfego. Por estes motivos, indicamos a realização 
de melhorias nas vias do referido distrito, atendendo aos anseios da população e 
oferecendo maior segurança e comodidade à todos. 

13. Indicação nº 249/2017, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e Antonio França, 
que solicitam o envio de expediente ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, 
Senhor Mauro Alves Pinto, indicando a demarcação de área de estacionamento proibido e 
a adequada sinalização, na Rua Bahia, entre a Rua Rolando Martinelli e a via de acesso ao 
Cotrasul. JUSTIFICATIVA:- Neste trecho circulam grande quantidade de caminhões, os 
veículos estacionados estão tornando o trânsito perigoso e confuso, com ocasiões onde 
chegam a interromper o tráfego. É evidente que, embora não haja sinalização, esta via não 
comporta estacionamentos por ser muito estreita. Indicamos ao Departamento Municipal 
de Trânsito que proceda a instalação de placas indicativas de estacionamento proibido, 
para que o trânsito possa fluir livremente e sejam evitados acidentes. 

14. Indicação nº 250/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e à Secretária 
Municipal de Assistência Social, Senhora Delcir Berta Alessio, indicando a realização de 
estudos e o dispêndio de esforços, para que o Município seja contemplado com o projeto 
Formando Cidadão, coordenado pela Policia Militar do Paraná. JUSTIFICATIVA:- O projeto 
Formando Cidadão objetiva o atendimento de meninos na faixa etária de 12 e 18 anos, 
abrindo-lhes oportunidades através de doações socioeducativas, uma alternativa de 
ocupação do tempo livre, melhoria da qualidade de vida, retorno à escola, à família e ao 
convívio na sociedade, visando o resgate da autoestima e conquista da cidadania. Além do 
retorno à escola, o projeto proporciona aos adolescentes a possibilidade de frequentarem 
cursos e atividades como: curso de informática, educação física, música, noções militares, 
reforço escolar, trabalho em horta, noções de primeiros socorros, ensino religioso e ainda, 
palestras com temas diversos, proferidos por Policiais Militares e profissionais voluntários. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 08 de dezembro de 2017. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 
 
 

Antonio França 
1º Secretário 


