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

PAUTA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 16 DE MARÇO DE 2020, ÀS 15h. 

1. ABERTURA DA SESSÃO: 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE: 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA  ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

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

ITEM 1. Requerimento nº 023/2020, 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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado se consta no cronograma da Divisão de Infraestrutura, para o ano de 
2020, a realização de recape asfáltico na Rua Ivo Darolt, entre o início do Distrito de 
Maralúcia e a Rua Celso Ramos, e na Rua Gaúcha, entre as Ruas Santa Luzia e Celso 
Ramos; e a pavimentação asfáltica sobre pavimentação poliédrica, nas Ruas Celso Ramos e 
Santa Luzia, ambas no trecho entre as Ruas Ivo Darolt e Paraíso. JUSTIFICATIVA:- Em 
oportunidade anterior informamos o Executivo Municipal, através da Indicação nº 103/2019, 
que os referidos trechos possuem intenso fluxo de veículos e pedestres, especialmente por 
serem vias de acesso à Escola, à Unidade Básica de Saúde e a Igreja locais, além de 
receberem veículos de grande porte com insumos e escoando a produção agropecuária, 
estando, por estes motivos e pela ação do tempo, bastante deterioradas, levando 
insegurança à população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 2. Requerimento nº 024/2020, de autoria dos Vereadores Antonio França, Valdir 
Candido de Oliveira 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 Dilvo José Bernardon, solicitando que nos seja 
informado quais programas e ações a Administração tem realizado com o objetivo de 
promover a preservação e recuperação das Matas Ciliares, bem como, com que frequência 
tem realizado a fiscalização das propriedades margeantes aos Rios do Município, e se 
alguma irregularidade foi notificada nos últimos meses. JUSTIFICATIVA:- As matas ciliares no 
Brasil são consideradas áreas de preservação permanentes (APP) e são protegidas pelas 
legislações estaduais e pelo código florestal brasileiro, que define as especificações para a 
preservação das mesmas. Em vistoria realizada recentemente as margens de alguns rios, 
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principalmente no Rio Alegria, que abastece nossa cidade, constatamos que a faixa de 
preservação não atende as especificações da Lei, e por isso, solicitamos ao Executivo que 
nos informe que ações tem realizado com o objetivo de promover a preservação das matas 
ciliares, que são de extrema importância para o meio ambiente, possuindo diversas funções, 
sendo a principal delas proteger o ambiente aquático da erosão do solo, impedindo o 
assoreamento, além de evitar que enxurradas levem produtos tóxicos e outros poluentes para 
dentro da água, auxiliando na manutenção daquele ecossistema saudável e em equilíbrio.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 3. Requerimento nº 025/2020, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira e 
Antonio França, que requerem 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 previsão para aplicação de lama 
asfáltica na Rua Jaime Loch, no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Leonice Ramos, bem 
como, na Rua Paulino Valiatti, no trecho entre a Avenida Brasil e a Avenida João XXIII. 
JUSTIFICATIVA:- Munícipes residentes principalmente no Bairro Itaipu reivindicam que seja 
realizada o mais breve possível a aplicação de lama asfáltica nestas ruas, pois os referidos 
trechos, que ainda possuem pavimentação poliédrica, recebem intenso tráfego de veículos e 
pedestres diariamente, entre outras razões, por estarem instaladas nesta região importantes 
instituições, como a Associação Medianeirense de Otimização da Aprendizagem (AMOA), e a 
Escola Municipal José Lorenzoni, além de empresas privadas. Sendo assim, faz-se 
necessária a aplicação de lama asfáltica, visando sanar os problemas advindos do precário 
estado de conservação da pavimentação poliédrica existente, levando melhores condições de 
trafegabilidade a todos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 4. Requerimento nº 026/2020, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, e à Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, solicitando que seja 
informado a esta Casa de Leis, se há prazo previsto ou programado para a realização de 
melhorias e ampliação da Escola Municipal Idalina Pasquotto Bonatto. JUSTIFICATIVA:- A 
estrutura física da Escola tem sido fator limitante na execução das atividades, não sendo mais 
compatível com o quadro de funcionários e a demanda dos alunos. A ampliação da estrutura, 
além dos impactos diretos no conforto das salas de aula, permitirá a implantação de 
melhorias na área administrativa, nas salas de coordenação, direção e de funcionários, e nos 
espaços utilizados para preparação das aulas, promovendo melhorias na qualidade de ensino 
como um todo. Em 2018, em resposta ao Requerimento nº 131/2018, o Poder Executivo, 
através do Ofício nº 453/2018, informou que a Escola já possuía projeto para ampliação, 
sendo uma das prioridades da Secretaria Municipal de Educação, e que não havia executado 
até aquele momento devido à falta de recursos. Passado mais de um ano, e destacando que 
as necessidades da escola aumentaram no período, solicitamos que nos seja informado se 
há previsão para a realização desta importante obra.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 5. Indicação nº 016/2020, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e Aristeu 
Elias Ribeiro, 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 que seja realizada vistoria na ponte localizada sobre o Rio Feijão 



 
P á g i n a  | 3 

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 

Verde, na Comunidade São Valentin, divisa com o Município de Missal, com o objetivo de 
determinar o nível de segurança, e sinalizar a impossibilidade de tráfego de veículos pesados. 
JUSTIFICATIVA:- Em oportunidades anteriores já relatamos a necessidade de melhorias na 
referida ponte, e recentemente fomos informados que os Municípios de Medianeira e Missal 
estão agindo em parceria junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, para 
viabilizar a construção de uma nova ponte em concreto. Considerando a precariedade da 
estrutura atual e o fluxo de veículos pesados, principalmente ônibus escolares e caminhões, 
que trafegam diariamente por este trecho, indicamos a realização de vistoria e sinalização, a 
exemplo da sinalização já existente na cabeceira da ponte que pertence ao Município de 
Missal, para que, até que seja viabilizada a construção da nova estrutura, sejam aplicadas 
restrições com o intuito de evitar acidentes. 

ITEM 6. Indicação nº 017/2020, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita 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, indicando a realização de cascalhamento na estrada entre a Linha Saúde e a 
Comunidade Laranjita. JUSTIFICATIVA:- O trecho em questão já possui cascalhamento, 
porém devido ao uso e ação do tempo, há muitas imperfeições e grande parte do cascalho 
está solto. Trafegam por este trecho caminhões pesados atendendo as necessidades dos 
produtores locais, carros de passeio e utilitários dos moradores da região, e ônibus do 
transporte escolar, o que, devido ao atual estado da via, potencializa o risco de acidentes. 
Indicamos a realização de melhorias para que sejam garantidas melhores condições de 
segurança a todos que trafegam pela região.  

ITEM 7. Indicação nº 018/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
instalação de uma Faixa de Pedestres elevada na Avenida Primo Tacca, em frente à Escola 
Municipal Grizelde Roming Fischborn, no Bairro Belo Horizonte. JUSTIFICATIVA:- Fomos 
procurados por moradores locais que reivindicam a instalação dessa faixa de pedestres 
elevada, pois diariamente há neste local considerável fluxo de veículos, crianças e usuários 
do transporte coletivo. Destacamos que esta é uma das principais vias do Bairro, e após a 
pavimentação asfáltica o fluxo de veículos aumentou consideravelmente, se tornando 
perigoso nos horários de pico, que coincidem com os horários de início e termino das aulas 
da Escola. Indicamos a realização desta melhoria com a finalidade de proporcionar maior 
segurança e comodidade à comunidade local. 

ITEM 8. Indicação nº 019/2020, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
realização de manutenção nas lâmpadas da iluminação pública, e a poda das árvores, na 
Rua São Paulo, esquina com a Rua Pernambuco. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por 
moradores da região que nos relataram problemas na iluminação pública, com lâmpadas 
queimadas que tem gerado insegurança nos períodos noturnos, e também, que algumas 
arvores estão alcançando a rede elétrica, o que preocupa e pode gerar acidentes que 
resultem, até mesmo, em prejuízos para à população e interrupções no fornecimento de 
energia. 

ITEM 9. Indicação nº 020/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Presidente do Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, 
Senhor Hermogênio Batista, indicando a instalação de um redutor de velocidade na Rua 
Amazonas, entre as Ruas Espírito Santo e Amapá, em frente a saída lateral da Escola 
Municipal Semíramis de Barros Braga. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que muitos 
motoristas trafegam em velocidades incompatíveis com perímetros escolares, levando 
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insegurança a todos que residem ou transitam por esta via, principalmente nos horários de 
início e termino das aulas. A instalação de uma lombada se torna necessária para disciplinar 
o tráfego de veículos, levando maior segurança à pedestres, moradores da região, outros 
motoristas e a comunidade escolar como um todo. 

ITEM 10. Indicação nº 021/2020, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, 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 realização de pavimentação nas Ruas Rio Branco e Rio de Janeiro, abaixo da 
Avenida 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- Os trechos mencionados não possuem nenhum 
tipo de pavimento e apresentam precário estado de conservação, com imperfeições que 
geram risco a todos que residem neste local e utilizam estas vias diariamente, principalmente 
em dias chuvosos. Moradores da região cobram há anos a pavimentação destas vias, que 
levará maior comodidade e segurança a todos. 

ITEM 11. Indicação nº 022/2020, 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 Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, indicando a 
instalação de cisternas nos Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais. 
JUSTIFICATIVA:- Estamos passando por um longo período de estiagem, o que dificulta o 
fornecimento regular de água devido à baixa vazão do Rio Alegria, sendo necessária a 
implantação de sistema de rodízio no abastecimento já a várias semanas. Uma das formas de 
estar preparado para situações como esta é a instalação de cisternas para fazer a captação 
da água das chuvas. Nas Escolas e CMEIs água captada por este sistema poderia ser 
utilizada para várias atividades, gerando economia para o Poder Público e auxiliando no 
ensino dos benefícios da preservação e reutilização da água.  

ITEM 12. Indicação nº 023/2020, 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 
realização de recape asfáltico na Rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida José Callegari e 
a Rua Alagoas. JUSTIFICATIVA:- A Rua Rio Grande do Norte está localizada na região 
central do Município e recebe intenso fluxo de veículos e pedestres diariamente, além de ser 
uma das principais vias de acesso ao Paço Municipal e a Associação Empresarial de 
Medianeira – ACIME. A pavimentação poliédrica existente apresenta bastante desgaste, 
necessitando de melhorias, que levarão maior comodidade e segurança a todos que 
transitam pela região. 

4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS: 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

5. ENCERRAMENTO: 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 13 de março de 2020. 

                                  Valdecir Fernandes                  Pedro Ignácio Seffrin 
                                        Presidente                                1º Secretário 


