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PAUTA DA 12ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 14ª LEGISLATURA
EM 7 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h00min.
1. ABERTURA
1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES.
1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador SIDNEY FRANÇA.
2. PERÍODO DO EXPEDIENTE
2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR.
2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES.
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
3.1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO:
ITEM 1 - Requerimento nº 050/2018, de autoria do Vereador Antonio França, 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 há, dentre os projetos da Divisão de Infraestrutura Urbana ou de
Transportes, a realização de melhorias nas vias que compõe as rotas do Transporte Público
Municipal, como o recapeamento asfáltico das vias que possuem pavimentação poliédrica, e
a recuperação das que já possuem pavimentação asfáltica. JUSTIFICATIVA:- As vias
utilizadas pelos ônibus que compõem o Transporte Público Municipal são, em sua maioria, as
mais importantes e movimentadas vias do Município, pois representam as rotas mais curtas e
rápidas para o deslocamento entre os Bairros, recebendo considerável fluxo diário de
veículos e pedestres. Usuários do transporte público nos informaram que em alguns trechos
as condições do pavimento, além de tornarem o trajeto desconfortável, prolongam o tempo de
viagem, uma vez que os motoristas, para amenizarem o desconforto gerado pelas
imperfeições da via, transitam de forma mais lenta. Por estes motivos solicitamos que nos
seja informado se há, dentre os projetos a serem desenvolvidos neste ano, a realização de
melhorias nestas vias do Município..- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo
de votação: simbólico).
ITEM 2 - Requerimento nº 051/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Carlos Roberto Massa Junior
(Ratinho Junior), com cópia ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo,
solicitando que nos seja informado se há em seu Plano de Governo, proposta para, caso
eleito, viabilizar para o Município de Medianeira, uma unidade do Instituto Médico Legal (IML).
JUSTIFICATIVA:- Medianeira devido a sua localização geográfica e pujança econômica, está
caminhando para se tornar uma cidade-polo, destacando-se na geração de empregos,
produção agropecuária e industrial, além de concentrar vários serviços na área de saúde e
educação, exercendo grande influência junto aos demais Municípios localizados em seu
entorno. As unidades do IML prestam serviços de Polícia Científica na área de Medicina
Legal, realizando pericias médico-legais em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas,
ou não, e em pessoas vivas, além de exames complementares (laboratoriais) nas áreas de
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anatomia patológica, toxicológica, química legal e sexologia forense, entre outras atividades.
A unidade localizada no Município de Foz do Iguaçu atende Medianeira e todas as outras
cidades da nossa região, o que sobrecarrega o setor, tornando os serviços
consideravelmente morosos. A instalação de uma unidade do IML em Medianeira atenderia,
também, aos Municípios de São Miguel do Iguaçu, Missal, Serranópolis do Iguaçu,
Matelândia, Ramilândia e Itaipulândia, desafogando a unidade de Foz do Iguaçu.- (Quórum
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 3 - Requerimento nº 052/2018, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Carlos Roberto Massa Junior
(Ratinho Junior), com cópia ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo,
solicitando que nos seja informado se há em seu Plano de Governo, proposta para, caso
eleito, implantar um anel de integração (anel viário) entre as Rodovias BR-277, PR-495 e PR497, no oeste do Paraná. JUSTIFICATIVA:- O Município de Medianeira está sediado na
região oeste do Paraná, tem sua sustentação econômica baseada na agricultura e pecuária,
com destaque para o parque industrial, que conta com Cooperativas Agroindustriais e
empresas de expressão nacional e internacional, estando entre os maiores exportadores do
Estado do Paraná, na indústria alimentícia e moveleira. Medianeira conta ainda com um
Campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que está em constante
expansão e projeta atender nos próximos anos mais de dez mil acadêmicos, além de tornarse referência regional e estadual na área de tecnologia com a implantação do Parque
Científico e Tecnológico, que permitirá aos acadêmicos o desenvolvimento de empresas
dentro do próprio Campus da Universidade. Estão instaladas em Medianeira as sedes das
Cooperativas Frimesa e Lar, além de outras indústrias que recebem matéria-prima oriunda de
outras regiões, além de enviarem mercadorias via transporte terrestre para todo o País. O
envio e recebimento de mercadorias destas empresas acarreta em elevado trânsito de
veículos pesados por vias do perímetro urbano do Município. Necessitamos de um projeto
grandioso para retirar esse tráfego do perímetro urbano, que seria um anel de integração
entre as rodovias BR-277, PR-495 e a PR-497, que se ligariam no entorno de Medianeira,
abrangendo ainda os Municípios de Missal, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Serranópolis
do Iguaçu. Por tratar-se de uma obra de médio porte, levando-se em conta o tamanho do
Município, é imprescindível a realização de parceria com os Governos Federal e Estadual.(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 4 - Requerimento nº 053/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer
a concessão de Votos de Congratulações ao Senhor Lucas Eduardo Ghellere, Presidente da
Associação Empresarial de Medianeira – ACIME, na Gestão 2016/2018, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade medianeirense. JUSTIFICATIVA:- A ACIME desde 1971
tem contribuído com o desenvolvimento do Município, com um olhar sempre positivo sobre o
planejamento do futuro, e tendo como missão, integrar, estimular e promover o
desenvolvimento de seus associados e da comunidade, realiza atualmente importantes
serviços para que os empresários possam progredir e auxiliar no progresso do Município.
Seus presidentes, a cada legislatura realizam todo o possível para que as pretensões da
Associação possam ser alcançadas, a gestão 2016/2018, realizou muito pelo Município, por
este motivo, solicitamos a concessão de Votos de Congratulações ao Senhor Lucas Eduardo
Ghellere, Presidente neste período, através do qual homenageamos toda a diretoria e todos
os envolvidos nas atividades desenvolvidas pela ACIME.- (Quórum para aprovação: maioria
simples).- (Processo de votação: simbólico).
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3.2. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA:
ITEM 5 – Indicação nº 059/2018, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e
Sebastião Antonio, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando que seja determinado “urgentemente” a
realização de inspeção no parque infantil localizado na Praça Ângelo Darolt, objetivando
detectar deficiências que possam pôr em risco a segurança de nossas crianças e, em
seguida, sejam tomadas as providências necessárias objetivando saná-las. JUSTIFICATIVA:Medianeira é, infelizmente, uma cidade carente de áreas de lazer. O playground instalado na
Praça Ângelo Darolt foi uma grande conquista festejada por todos os medianeirenses,
tornando-se o principal ponto de lazer para centenas de crianças que diariamente frequentam
aquele espaço. Ocorre que, com o passar do tempo e o uso frequente, toda a estrutura
passou a apresentar deficiências, conforme está retratado nas fotos em anexo. Numa
inspeção rápida é possível verificar que o parque está muito sujo; existem elementos dos
jogos soltos; cordas estão rompidas; parafusos encontram-se salientes, desprotegidos e
desapertados, com arestas vivas ou salientes em especial no interior dos escorregas; a
grama sintética está toda rasgada e suja, além do que alguns equipamentos foram retirados e
não retornaram ao local. Na verdade a situação é vergonhosa. Não se trata apenas de uma
questão de estética, mas sim de segurança. O ambiente sujo e sem higienização contribui
para a disseminação de doenças e a falta de manutenção nos brinquedos coloca em sério
risco a integridade física de nossas crianças. Diante do exposto, é necessário que o Poder
Público atue com presteza antes que toda a estrutura do parque e a sua segurança fique
comprometida. Posteriormente, é necessário que sejam realizadas inspeções periódicas de
manutenção, para evitar que se chegue na mesma situação que se encontra nesse momento.
4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS
4.1. VEREADORES INSCRITOS.
5. ENCERRAMENTO
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 04 de maio de 2018.

Sebastião Antonio
Presidente

Antonio França
1º Secretário
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