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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 24 DE ABRIL DE 2017, ÀS 15h00min. 

PAUTA 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

o Vereador ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 7ª Sessão Deliberativa Ordinária do dia 10 de abril de 2017. 

• Leitura, discussão e votação da Ata da 8ª Sessão Deliberativa Ordinária do dia 17 de abril 

de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

III. TRIBUNA LIVRE 

• Inscritos nos termos da Resolução nº 003/1994, os seguintes cidadãos: 

1. Dario Theobaldo Werlang. Assunto: Falta de fornecimento de água por parte da      

Sanepar nos Bairros Jardim Laranjeiras e Jardim Irene. 

2. Armindo Valentini. Assunto: Falta de fornecimento de água por parte da Sanepar nos 

Bairros Jardim Laranjeiras e Jardim Irene. 

IV. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em ÚNICO TURNO: 

1. Requerimento nº 054/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o envio 

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

solicitando que nos sejam informadas as providências tomadas com relação a Indicação 

nº 005/2017, que indica a análise de possíveis soluções para o problema dos moradores 

da Rua Santa Rita, no trecho entre a Avenida João XXIII até o fim da Rua no Loteamento 

Pavan. JUSTIFICATIVA:- Um dos objetivos da Administração Municipal, segundo a Lei nº 

071/2007, é otimizar o potencial de acessibilidade da rede viária, proporcionando um 

fluxo eficiente e seguro. A referida rua não tem saída, além de ser bastante estreita, não 
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tendo espaço para que dois veículos passem um ao lado do outro, o que tem gerado 

muitos transtornos aos moradores, que a vários anos solicitam a tomada de 

providências ao Poder Executivo, inclusive com a realização de um abaixo-assinado. 

(Quórum: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 055/2017, 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 que providências foram tomadas com relação a 

Indicação nº 046/2017, que solicita a abertura da Rua Porto Alegre, a partir do 

cruzamento com a Rua Mato Grosso, no Bairro Parque Independência. JUSTIFICATIVA:- 

Como justificado na referida indicação, esta rua já deveria, segundo a Lei que instituiu o 

Sistema Viário do Município de Medianeira, estar aberta e servindo a população, porém, 

as 16 famílias residentes nesta área continuam a sofrer com dificuldades no acesso às 

suas residências. Apesar do pouco tempo decorrido desde a indicação, entendemos ser 

esta uma questão urgente, motivo pelo qual solicitamos que o Poder Executivo nos 

informe o que já foi realizado neste sentido, para que possamos repassar estas 

informações a população. (Quórum: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 056/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 

envio de expediente ao Delegado da Receita Federal de Foz do Iguaçu, Senhor Rafael 

Rodrigues Dolzan, solicitando a doação de dois containers de mercadorias apreendidas 

para a Fundação Jandira Áurea Zílio (Lar dos idosos), de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- 

Atualmente a Fundação é responsável pelo cuidado em temo integral de 36 idosos, 

fornecendo em média 200 refeições diariamente, o que inclui cardápio adequado ao 

público, com frutas duas vezes ao dia, além de dietas especiais nos casos de 

recomendação médica, o que eleva os custos. Há ainda, a aquisição de medicamentos, 

fraldas, entre outras necessidades dos idosos. A renda destinada a Fundação não é 

suficiente para suprir todos os seus custos, necessitando de ajuda através de doações. 

Diante desta situação, solicito o envio de dois containers de mercadorias para a 

realização de um bazar, com renda a ser destinada ao Lar dos Idosos, contribuindo com 

um aporte de recursos para que a fundação possa suprir suas necessidades. (Quórum: 

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

4. Requerimento nº 057/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 

envio de expediente à Deputada Estadual, Senhora Claudia Pereira e ao Diretor Geral do 

Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER/PR), Senhor Nelson Leal Junior, 

solicitando a viabilização de recursos, junto ao Governo do Estado, para a elaboração de 

projeto visando a implantação de um trevo na PR-495, entrada para a Comunidade 

Dourado, que dá acesso a Unidade Receptora de Grãos da Cooperativa Agroindustrial 

Lar, solicito ainda, a instalação de galerias pluviais e o recape asfáltico da estrada que dá 

acesso a referida Unidade Receptora. JUSTIFICATIVA:- O referido local possui grande 



 

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 

fluxo de veículos, principalmente caminhões em época de colheita, que se deslocam à 

Unidade Receptora de Grãos e enfrentam dificuldades para entrar e sair da Rodovia. O 

trecho entre a Rodovia e a Unidade Receptora necessita de recape asfáltico e instalação 

de galerias pluviais, pois em dias chuvosos a estrada, que não possui bom escoamento, 

se torna perigosa, potencializando o risco de acidentes. Com as melhorias requeridas, 

pretende-se extinguir ou ao menos reduzir o número de acidentes, contribuindo com a 

melhora da trafegabilidade no local. (Quórum: maioria simples). (Processo de votação: 

simbólico). 

5. Requerimento nº 058/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer 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, 

solicitando que nos seja informado, se a abertura de estacionamentos em diagonal no 

canteiro central da Avenida José Callegari, em frente a Câmara Municipal, foi incluso no 

orçamento de 2017, ou ainda, se está em análise pelo Medtran. JUSTIFICATIVA:- Em 

resposta a solicitação semelhante realizada em 2016, o Poder Executivo, através do 

Ofício nº 266/2016, nos informou que até aquela data não haviam solicitações junto ao 

Medtran para a abertura destes estacionamentos, não nos informou, porém, se através 

daquele pedido haviam incluso a mesma para análise. Reforçamos este pedido pois 

nestas proximidades encontram-se, além do Poder Legislativo, alguns comércios, que 

demandam grande quantidade de vagas de estacionamento, principalmente nos dias 

em que se realizam as sessões da Câmara Municipal. A abertura de estacionamentos 

nesta região irá beneficiar a população como um todo, garantindo maior segurança no 

tráfego de veículos e pedestres. (Quórum: maioria simples). (Processo de votação: 

simbólico). 

6. Requerimento nº 059/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o 

envio de expediente ao Presidente da Associação Empresarial de Medianeira (ACIME), 

Senhor Lucas Eduardo Ghellere, solicitando informações sobre o atendimento, nas 

instalações da Associação, à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que em seus 

Artigos 11, 12 e 12-A, estabelece os requisitos de acessibilidade a serem observados nos 

edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo. JUSTIFICATIVA:- Em visita 

recente a ACIME, percebemos que haviam indícios de que providências estavam sendo 

tomadas para a instalação de um elevador na Associação. Em conversa com o 

Presidente, Senhor Lucas Eduardo Ghellere, este nos confirmou que um elevador para 

acesso de pessoas com deficiência, ou com dificuldade de locomoção será instalado, 

tornando a ACIME mais acessível à população. Como havíamos solicitado o atendimento 

a referida Lei em oportunidade anterior, solicitamos que nos informem se, além da 

instalação do elevador, outras medidas foram tomadas e, para quando está prevista a 

conclusão da referida obra. (Quórum: maioria simples). (Processo de votação: 

simbólico). 
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• Matérias para DESPACHO DA MESA DIRETORA: 

7. Indicação nº 075/2017, 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 recape asfáltico e melhorias na sinalização de trânsito, na 

estrada que liga o Distrito de Maralucia à PR-495. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho 

possui grande fluxo de veículos, pois é via de acesso dos moradores do distrito de 

Maralucia e de outras comunidades, que diariamente enfrentam dificuldades para 

deslocarem-se à Medianeira ou a outros Municípios da região. A via atualmente 

apresenta inúmeras imperfeições, além de praticamente não possuir sinalização, que já 

se deteriorou pela ação do tempo, condições que proporcionam elevado risco de 

acidentes. Indicamos a realização de melhorias na referida estrada para que sejam 

garantidas melhores condições de segurança a toda a população. 

8. Indicação nº 076/2017, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a instalação de lixeiras para coleta seletiva de lixo em locais públicos de 

grande circulação, como próximo às Escolas, Unidades Básicas de Saúde, pontos de 

ônibus e praças, com especial atenção a região central do Município. JUSTIFICATIVA:- Há 

diversos benefícios advindos da coleta seletiva e da reciclagem, como a preservação do 

meio ambiente, com a diminuição da poluição do solo, do ar e da água, melhora na 

limpeza das cidades, que contribui com a prevenção em enchentes e, a redução da 

extração dos recursos naturais. Há ainda benefícios econômicos, como a diminuição dos 

desperdícios, impactando na redução dos custos de produção, menores gastos com a 

limpeza urbana, além da geração de empregos e renda na área da reciclagem. Apesar da 

reciclagem ser cada vez mais difundida, é necessário um trabalho amplo de divulgação e 

implantação de novos projetos que visem um maior comprometimento da população. 

9. Indicação nº 077/2017, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, 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 manutenção da ponte que dá acesso a 

Comunidade Alto Dourado, na divisa com o Município de Matelândia. JUSTIFICATIVA:- A 

Comunidade Alto Dourado conta hoje com muitos moradores, além de fazer divisa com 

o Município de Matelândia, possuindo um fluxo considerável de veículos e máquinas 

agrícolas, principalmente em épocas de plantio e colheita, bem como, em dias festivos 

na comunidade. O grande fluxo e a ação do tempo deterioraram a referida ponte, que 

apresenta péssimas condições de conservação e trafegabilidade, colocando em risco 

todos que transitam pela mesma. 
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10. Indicação nº 078/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a colocação de pavimentação poliédrica na Rua Goiás, entre a Rua Paulo VI o 

a sede da Associação Medianeirense dos Deficientes Físicos (AMEDEF). JUSTIFICATIVA:- 

Esta via necessita urgentemente de pavimentação, pois o referido trecho possui grande 

fluxo de veículos, por estar instalado nesta área o Lar dos Idosos e a AMEDEF. 

11. Indicação nº 079/2017, 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 inclusão no orçamento e elaboração de projeto para a construção de um 

retorno no canteiro central da Avenida Brasil, no cruzamento com a Rua Maringá. 

JUSTIFICATIVA:- Com a inauguração do Posto de Combustíveis Idaza, o fluxo de veículos 

neste local aumentou, bem como, o número de imprudências. Muitos condutores 

transitam pela contramão da Avenida Brasil, alegando que o próximo retorno está muito 

adiante, causando acidentes e colocando os pedestres e demais condutores em risco. O 

retorno beneficiaria ainda os moradores da Rua Maringá e do Loteamento Jardim 

Universitário, os quais relatam terem o mesmo problema. 

12. Indicação nº 080/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, 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 reparos na Pista de Skate localizada na Praça Ângelo Darolt. 

JUSTIFICATIVA:- Skatistas e pais de crianças que utilizam o parquinho e a pista de skate, 

nos procuraram para expor a sua preocupação com a manutenção da mesma, 

solicitando que reparos sejam realizados para que sejam mantidas as condições de uso. 

13. Indicação nº 081/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, 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 construção de calçadas na praça localizada na Rua Paraná, em frente a 

empresa Bogo Materiais para Construção, próximo a Rodoviária Municipal. 

JUSTIFICATIVA:- A construção da referida calçada é uma reivindicação dos usuários da 

academia ao ar livre, funcionários do comercio próximo e demais cidadãos que 

transitam por esta região do Município, que atualmente são obrigados a transitarem 

pela via de rolamento neste trecho. A realização desta obra, além de garantir maior 

segurança à população, irá melhorar o aspecto visual desta região. 

14. Indicação nº 082/2017, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, que solicita o envio 

de expediente ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Senhor Mauro Alves 

Pinto, indicando que seja realizado um diagnóstico visando regulamentar o trânsito nas 

proximidades da Escola Municipal Semiramis de Barros Braga, levando em consideração 
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as seguintes sugestões e aspectos: I -  implantação de área de estacionamento na 

calçada lateral da Escola, entre as Ruas Amazonas e Amapá, priorizando o embarque e 

desembarque de alunos; II -  implantação de mão única na Rua Espírito Santo, no trecho 

entre a Rua Amazonas para a Rua Minas Gerais, de modo que o transporte escolar 

consiga estacionar em frente a escola, com a porta em sentido favorável. 

JUSTIFICATIVA:- É cada dia maior o número de veículos concentrados nas cidades, com 

necessidade de circular em áreas de atratividade comum, como por exemplo, nas áreas 

próximas às escolas. Em frente às instituições escolares, nos horários de entrada e saída 

de alunos, as premissas de fluidez e segurança no trânsito são completamente violadas, 

devido a grande concentração de veículos no mesmo local e ao mesmo tempo. Para 

garantir condições razoáveis de operação do sistema viário, algumas alternativas são 

oferecidas pela engenharia de tráfego e pela legislação pertinente. Quando o espaço 

público disponível é disputado por diferentes atores, torna-se necessário criar formas de 

regulação, definindo prioridades, restrições e até mesmo usos exclusivos ou proibições. 

Por essa razão, solicitamos que seja realizado um diagnóstico visando regulamentar o 

trânsito nas proximidades da Escola Semiramis de Barros Braga, levando em conta as 

sugestões especificadas nos itens I e II desta indicação. 

V. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos em lista própria: 

VI. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 20 de abril de 2017. 

 

Sebastião Antonio 

Presidente 

 

Antonio França 

1º Secretário 


