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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 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 19 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

- Chamada dos Senhores Vereadores. 

- Leitura do texto Bíblico: Vereador SIDNEY FRANÇA. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

- Discussão e votação da Ata da Sessão anterior. 

- Leitura dos expedientes. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Matérias para deliberação em único turno: 

ITEM 01 

Requerimento nº 019/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o envio de 

expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo, solicitando a viabilização de 

recursos, junto ao Governo Federal, através de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) para investimentos em infraestrutura urbana e rural, mais especificamente 

pavimentação. Solicito ainda, que cópia desta proposição seja enviada ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, Senhor Ricardo Endrigo. JUSTIFICATIVA:- Fomos abordados por vários munícipes residentes 

nos perímetros urbano e rural do nosso Município, que reivindicam a realização de melhorias na 

malha viária, pois muitas ruas, avenidas e estradas rurais não recebem manutenção há anos, tornando 

as vias inseguras para pedestres e motoristas, além de provocarem danos aos veículos em função dos 

buracos e imperfeições. Sendo viabilizada esta Emenda Parlamentar, a destinação dos recursos poderá 

ser discutida entre a Administração Municipal e o Vereador solicitante, atendendo ao anseio da 

população e ofertando maior segurança a todos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 

(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 02 

Requerimento nº 020/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o envio de 

expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo, solicitando a viabilização de 

recursos, junto ao Governo Federal, através de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais), a serem destinados ao Campus Medianeira da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, para investimentos no Parque Científico e Tecnológico. 

JUSTIFICATIVA:- O Parque Científico e Tecnológico é um complexo organizacional, que irá abrigar o 

Hotel Tecnológico, a Incubadora de Inovação Tecnológica, empresas de base tecnológica, Núcleo de 

Inovação e Tecnologia e Centros de Pesquisa e Inovação. Com o objetivo de promover o 

desenvolvimento regional local e a geração de riquezas para comunidade, é um agente promotor da 

cultura da inovação, competitividade industrial, capacitação empresarial e transferência de 

conhecimento e tecnologia entre a universidade, centros de pesquisa e empresas. Os recursos serão 
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destinados à reforma e ampliação do barracão central, atendendo a demanda e ao anseio dos 

universitários e da população do Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 

votação: simbólico). 

ITEM 03 

Requerimento nº 021/2018, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o envio de expediente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao Secretário Municipal de 

Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando que nos seja informado qual o 

resultado do processo administrativo disciplinar instaurado para verificar a natureza jurídica e os 

fundamentos utilizados para a edição do Decreto Municipal nº 358/2011, que conforme informado 

através do Ofício nº 513/2017, seria realizado em atendimento a solicitação de informações desta 

Casa de Leis. JUSTIFICATIVA:- Conforme já mencionado na solicitação de informações original, o 

referido decreto designa percepção de função gratificada na ordem de 40%, porém, em momento 

algum faz referência sobre os motivos determinantes que ensejaram sua concessão, se por dedicação 

exclusiva em regime de tempo integral, chefia, comando e direção e/ou assessoramento superior. Em 

resposta, o Executivo Municipal encaminhou dois ofícios, um datado de 04 de outubro de 2017, 

solicitando prorrogação de prazo para obtenção de informações, e outro, datado de 27 de novembro 

de 2017, no qual informa que irá instaurar processo administrativo disciplinar para averiguar os fatos. 

Como as respostas encaminhadas através dos referidos ofícios não esclarecem as informações 

solicitadas, elaboramos a presente proposição para que nos informem se o referido processo 

administrativo disciplinar já foi concluído e o que identificou.- (Quórum para aprovação: maioria 

simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 04 

Requerimento nº 022/2018, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o envio de expediente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que nos seja informado se 

o Lote nº 131, localizado entre a Travessa da Praça e a Rua Santa Catarina, ao lado da UTFPR, no Bairro 

Independência, pertence ao Município e, nesse caso, se o Executivo tem planos de utilizá-lo para 

alguma finalidade no exercício de 2018. Aproveitamos a oportunidade para indicarmos que, no intuito 

de não o deixar abandonado no meio do perímetro urbano, seja instalada uma Academia ao Ar Livre 

ou Parquinho Infantil. JUSTIFICATIVA:- Este lote inicialmente seria utilizado pela UTFPR para edificação 

do Parque Científico e Tecnológico, porém, com a destinação do lote e da estrutura do antigo Parque 

de Exposições para esta finalidade, o lote nº 131, ficou abandonado, sem que tenhamos, até o 

momento, informações sobre uma nova destinação. Devido ao abandono, atualmente o lote está 

tomado pela vegetação, servindo como possível criadouro de animais peçonhentos e de mosquitos. 

Solicitamos que nos seja informado se o lote pertence ao Município, se foi cedido a UTFPR, vendido ou 

cedido a outro cidadão ou entidade e, caso pertença ao Município, indicamos que, mesmo que de 

forma temporário, seja destinado para a instalação de alguma estrutura que possa ser útil à 

população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 05 

Requerimento nº 023/2018, 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 se está incluso no planejamento de 2018 da Divisão de Infraestrutura Rural, a realização de 

melhorias na estrada que vai do perímetro urbano até a Comunidade Sol e Ouro. JUSTIFICATIVA:- A 

pavimentação poliédrica existente neste trecho não recebe manutenção há anos, possuindo 
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imperfeições por toda a sua extensão, além de não escoar adequadamente a água das chuvas, o que 

torna o tráfego, especialmente em dias chuvosos, muito dispendioso e arriscado. Essas condições 

levaram moradores da referida comunidade a nos questionarem sobre a realização de melhorias, 

motivo pelo qual, solicitamos ao Poder Executivo que nos informe se no exercício de 2018 serão 

realizadas obras de recuperação neste trecho.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 

de votação: simbólico). 

ITEM 06 

Requerimento nº 024/2018, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que requer o envio de 

expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que seja 

informado a esta Casa de Leis, se para o exercício de 2018, está no planejamento da Divisão de Obras, 

a construção ou reforma da Capela Mortuária do Cemitério Municipal Jardim da Paz. Se a resposta for 

positiva, que nos seja informado a previsão para o início das obras. JUSTIFICATIVA:- Sabemos que um 

administrador público não consegue fazer tudo que é preciso durante o seu mandado. Por isso é 

importante que quem administra saiba eleger as prioridades de seu governo e essas prioridades 

devem estar diretamente conectadas com os anseios e necessidades da população. Não é de hoje que 

este parlamento vem demonstrando a sua inquietação – e com toda a razão – com o estado precário 

de nossa Capela Mortuária (se é que se pode chamar a estrutura atual como tal). O local não possui 

nenhuma condição física estrutural que permita que parentes e amigos honrem com dignidade a 

memória de seus entes queridos antes do sepultamento. Já tramitaram aproximadamente 10 

proposições de vários vereadores, desta e de outras legislaturas, tratando do assunto e alertando para 

o problema. Sem uma solução até o presente momento e diante dos justos reclames da população, 

nos obrigamos uma vez mais a trazer o tema para discussão. A última resposta do Executivo Municipal 

sobre o assunto foi dada em novembro de 2017, através do Ofício nº 480/2017, de 09 de novembro de 

2017 (cópia anexa), onde o Secretário Municipal de Administração e Planejamento informa que para o 

ano de 2018 está previsto no orçamento, entre outras melhorias no Cemitério Municipal, a reforma da 

Capela Mortuária. Portanto, pedimos ao Executivo que olhe com carinho para esta reivindicação, 

dando prioridade para a sua execução por se tratar de uma obra de cunho humanitário.- (Quórum 

para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 07 

Requerimento nº 025/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer 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 para quando 

estão previstas obras de recuperação e reforma da estrutura onde funcionada a Clínica da Mulher, 

bem como, qual destinação será dada para este local. Indicamos ainda que, na fase de planejamento 

para a realização das reformas necessárias, seja inclusa a análise de uma melhor utilização do espaço 

externo as instalações, buscando aproveitar todo o espaço disponível no terreno para, por exemplo, 

estacionamento. JUSTIFICATIVA:- Fomos questionados pela população sobre a destinação que o Poder 

Executivo dará as antigas instalações da Clínica da Mulher, bem como, em discussões desta Casa de 

Leis, onde se levantou o fato de que atualmente se paga aluguel para várias instalações públicas, 

inclusive ligadas à área da saúde. Estruturas abandonadas degradam-se em ritmo acelerado, motivo 

pelo qual, acreditamos que o Executivo ao preparar o orçamento para o exercício de 2018, deva ter 

definido qual órgão será instalado e os recursos que serão destinados para a reforma das referidas 

instalações. Como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), está localizada ao lado deste terreno, 

incluímos nesta discussão o questionamento que recebemos de cidadãos que já necessitaram de 
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atendimento na UPA e encontraram dificuldades para encontrarem vagas de estacionamento, que 

levantaram a hipótese de readequar o terreno da parte externa à antiga Clinica da Mulher para ser 

utilizado como estacionamento, uma vez que, nos dias e horários em que as Unidades Básicas de 

Saúde dos Bairros estão fechadas, há um pico no número de veículos estacionados neste trecho da 

Avenida Brasil e na Rua Rui Barbosa, o que tem levado insegurança para o trânsito nestas 

proximidades.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

Matérias para deliberação em segundo turno: 

ITEM 08 

Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2018, de autoria dos Vereadores Antonio França, Tarcísio Becker 

Sobrinho e Valdir Candido de Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Medianeirense de 

Bocha.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

Matérias para despacho da Mesa: 

ITEM 09 

Indicação nº 024/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o envio de 

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

recape asfáltico na Avenida Soledade, entre a Avenida 24 de Outubro e a estação de tratamento de 

esgoto da Sanepar. JUSTIFICATIVA:- Essa é uma reivindicação de moradores e empresários, uma vez 

que há várias empresas instaladas neste trecho, gerando grande fluxo de veículos diariamente. A 

pavimentação poliédrica existente no local está bastante deteriorada pelo uso e ação do tempo, 

apresentando muitas imperfeições e buracos, tornando inseguro o tráfego de veículos e pedestres. 

Aguardamos a tomada de providências por parte do Poder Executivo, o que irá garantir maior 

segurança a todos que trafegam pelo local. 

ITEM 10 

Indicação nº 025/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o envio de 

expediente ao Diretor Superintendente da Ecocataratas, Senhor Evandro Couto Vianna, solicitando a 

designação de uma equipe de manutenção e limpeza para a realização de serviços na faixa de domínio 

da BR-277, no Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- A equipe de limpeza da Ecocataratas tem 

realizado um serviço de qualidade nas marginais da BR-277, porém, quando do corte da grama dos 

canteiros não realiza a coleta da grama aparada, que junto a outros dejetos tem prejudicado o 

escoamento da água das chuvas, gerando um considerável acúmulo de sujeira. Solucionar este 

problema irá melhorar o escoamento da água das chuvas, além de eliminar o aspecto desagradável 

gerado pelo acúmulo de sujeira. 

ITEM 11 

Indicação nº 026/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o envio de 

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

estudos visando a utilização dos postes de iluminação pública para fixação de placas, adesivos ou a 

pintura direta nos postes, para a identificação dos logradouros municipais, conforme norma técnica da 

COPEL NTC 855 902. JUSTIFICATIVA:- O Município de Medianeira possui um amplo território com 

muitas ruas e avenidas, estando a maioria destas sem identificação, dificultando a localização de 

endereços e a circulação de pessoas vindas de outros Municípios. Utilizando os postes de iluminação 

pública, através do que a COPEL chama de “compartilhamento de infraestrutura de redes de 
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distribuição”, os logradouros podem ser nomeados através da fixação de placas, adesivos ou pintura 

direta nos postes, o que além de representar uma diminuição dos custos, é uma alternativa mais 

segura contra a ação de vândalos. Nomear os logradouros irá facilitar o trabalho dos serviços de 

entrega e a circulação e localização de motoristas e pedestres, atendendo a um antigo anseio da 

população. 

ITEM 12 

Indicação nº 027/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o envio de 

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

lixeiras nas Academias ao Ar Livre do Município. JUSTIFICATIVA:- A instalação de lixeiras próprias para 

o descarte de materiais como embalagens e garrafas plásticas, é importante para que os cidadãos que 

frequentam estas academias possam levar lanches, bebidas energéticas e água, e não precisem 

guardar as embalagens para descartarem em suas residências, pois sem um local para descarte 

durante os exercícios, partes destes itens acabam sendo levados pelo vento ou esquecidos e se 

perdendo pelas ruas do Bairro. 

ITEM 13 

Indicação nº 028/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de expediente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a instalação de uma 

Academia da Saúde na Comunidade Dourado. JUSTIFICATIVA:- Academias da saúde possuem 

aparelhos que possibilitam a realização de exercícios voltados à melhora da saúde física, fortalecendo 

a musculatura, melhorando a flexibilidade e as funções cardiovasculares. Representantes da referida 

comunidade, na qual residem aproximadamente 30 famílias, nos procuraram e solicitaram nosso 

apoio para a viabilização de uma academia da saúde, que irá possibilitar aos moradores a pratica de 

atividades físicas em um local próximo as suas residências. 

ITEM 14 

Indicação nº 029/2018, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 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 revitalização do passeio público na Avenida 

Pedro Soccol, entre a Avenida Brasil e a Rua Argentina, em frente à Praça da Câmara Junior, e no 

canteiro central da Avenida Brasil, entre a Avenida Brasília e a Rua Argentina. JUSTIFICATIVA:- Estes 

passeios públicos estão localizados em uma das áreas mais movimentadas do Município, por onde 

transitam grande número de pessoas diariamente. As calçadas nestes locais estão em péssimas 

condições de conservação, com pedras soltas e vegetação rasteira nascendo entre as pedras. Percebe-

se inclusive, que em certos locais foi iniciado um trabalho de retirada da vegetação, porém, para isso 

foram retiradas ainda mais pedras, que foram deixadas soltas. Além do aspecto visual desagradável e 

dos inconvenientes gerados à população que transita pelo local, as pedras têm sido levadas para a rua, 

que devido ao seu formato e tamanho podem causar danos às rodas e pneus dos veículos. 

4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

- Vereadores inscritos. 

5. ENCERRAMENTO 

- Avisos e considerações finais. 
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Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 16 de março de 2018. 

 

Sebastião Antonio 

Presidente 

 

 

Antonio França 

1º Secretário 


