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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 15ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 28 DE MAIO DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador  ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

2. TRIBUNA LIVRE 

 Inscrita para usar a Tribuna Livre a Presidente do Centro de Saúde Yantem, Senhora 
ROSELI TURCATEL MOTTER. TEMA: realização da  II Semana de Fitoterapia do 
Município de Medianeria, de 05 à 09 de junho de  2018. 

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA  ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

3.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

ITEM 1 – Requerimento nº 065/2018, de autoria de todos os Vereadores, que requerem o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que seja informado a esta Casa de Leis em que fase está o processo de 
elaboração, e para quando está previsto o envio de Projeto de Lei regulamentando a 
concessão de Vale Transporte para os Servidores Públicos Municipais, na forma prevista no 
art. 202, da Lei Orgânica Municipal. JUSTIFICATIVA:- Aprovamos recentemente o Projeto de 
Lei nº 027/2018, que incluiu no orçamento vigente, dotação para o pagamento de Auxílio 
Transporte, conforme Acordo Coletivo de Trabalho nº 001/2018, firmado entre o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais e a Administração Municipal. Foram levantados 
questionamento sobre os detalhes e as condições para que o servidor tenha direito a este 
benefício, o que motivou o agendamento de reunião com representantes da Administração, 
oportunidade em que nos foi esclarecido que o referido projeto inclui a dotação no orçamento 
e projeto ainda a ser encaminhado determinará as especificidades da concessão deste 
auxílio. Encaminhamos o presente Requerimento para que nos sejam informados os prazos 
previstos para o encaminhamento desta matéria à Câmara Municipal, oportunizando que 
estejamos mais preparados para discuti-la.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2 - Requerimento nº 066/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná – DER-PR, Senhor Paulo Tadeu Dziedricki, com cópia ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando a realização de estudos e viabilização de 
recursos para a construção de pontos de ônibus com recuo na Rodovia Prefeito Vendelino 
Royer, PR-495, no trecho entre Medianeira e Missal. JUSTIFICATIVA:- A referida rodovia não 
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possui acostamentos, o que representa inúmeros problemas e riscos para o tráfego de 
veículos, especialmente ônibus que atendem as comunidades rurais e possuem pontos de 
embarque e desembarque as margens da via. Não há recuos para que os ônibus possam sair 
completamente da linha de tráfego, ficando parcialmente encima da via, o que tem 
ocasionado vários acidentes e atropelamentos cada vez mais frequentes, segundo relato de 
usuários deste transporte, que são em sua maioria estudantes. Visando garantir maior 
segurança para a população que utiliza o transporte coletivo e para os motoristas que 
trafegam por este trecho da rodovia, solicitamos ao DER-PR, que viabilize a construção de 
pontos de ônibus com recuo e que possibilitem aos cidadãos aguardarem o transporte com 
segurança e comodidade.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 3 - Requerimento nº 067/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer 
o envio de expediente ao Gerente de Engenharia da Ecocataratas, Senhor Jean Zolett, com 
cópia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando a 
realização de estudos objetivando a instalação de uma lombada, ou a liberação para que o 
Município possa instalar, na Avenida 24 de Outubro, entre as Ruas Rio Grande do Norte e 
Riachuelo, quadra onze do Município. JUSTIFICATIVA:- A Avenida 24 de Outubro pertence a 
faixa de domínio da Ecocataratas, em outras oportunidades já fomos informados que 
intervenções nesta via devem ser realizadas ou dependem de liberação da Concessionária. 
Muitos motoristas que saem da BR-277 transitam em velocidades acima do permitido, 
colocando em risco outros motoristas e pedestres que circulam por esta região. Estão 
instaladas neste trecho da avenida muitas empresas que geram considerável fluxo de 
veículos leves e pesados, além de estar localizada nas proximidades a Escola Municipal 
Ângelo Darolt. Empresários locais e Pais de alunos, preocupados com as condições de 
segurança, nos procuraram e solicitaram auxílio na busca de melhorias para este trecho, 
motivo pelo qual encaminhamos a presente solicitação.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4 - Requerimento nº 068/2018, 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 Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, solicitando que 
nos seja informado em que fase está o processo de reformulação dos Planos de Carreira dos 
Profissionais da Educação Municipal, conforme Metas do Plano Municipal de Educação - 
PME. JUSTIFICATIVA:- O Plano Municipal de Educação definiu várias metas a serem 
cumpridas pela Administração Municipal ao longo dos seus primeiros anos de vigência. 
Dentre estas metas há melhorias e reformulações nos planos de cargos, carreiras e salários 
dos profissionais da educação, especificados em vários subitens dentro do PME, que visam 
garantir melhores condições de trabalho para estes profissionais e consequentemente 
melhores condições de ensino para os alunos. Fomos informados por Professores e outros 
profissionais ligados a área educacional, que o plano de cargos do magistério ainda não foi 
concluído, descumprindo as metas do PME estabelecidas pela própria Administração 
Municipal. Considerando a importância que a educação representa para o desenvolvimento 
da sociedade e das futuras gerações, ficamos preocupados com o descumprimento de metas 
nesta área, motivo pelo qual solicitamos que nos sejam encaminhadas explicações sobre o 
descumprimento das metas do PME, e informações sobre o processo de elaboração dos 
planos de cargos destes profissionais, para que possamos informar aqueles que nos 
questionarão e auxiliarmos naquilo que pudermos.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 
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4.2. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: 

ITEM 5 – Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker 
Sobrinho, que declara de utilidade pública a Associação de Excelência Esportiva de 
Medianeira – CEEM.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

4.3. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6 – Indicação nº 068/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a construção de meio-fio na Rua Sarandi, no trecho entre as Ruas São 
Paulo e Getúlio Vargas, no Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- No referido trecho um dos lados 
da rua não possui meio-fio, permitindo que a água das chuvas invada propriedades e 
residências, gerando transtornos e prejuízos aos moradores locais. O meio-fio serve também 
como referência para as calçadas, que atualmente não podem ser construídas. Os cidadãos 
residentes neste trecho da Rua Sarandi reivindicam a realização de melhorias com urgência, 
impedindo que sofram novos prejuízos no próximo período chuvoso. 

ITEM 7 – Indicação nº 069/2018, 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 recape asfáltico sobre a pavimentação poliédrica na Rua 
Sarandi, entre a Rua São Paulo e a Avenida Lagoa Vermelha, e na Rua Getúlio Vargas, entre 
a Rua Sarandi e a Unidade Básica de Saúde - UBS do Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Os 
referidos trechos são vias de acesso a uma UBS, a um Centro Municipal de Educação Infantil 
- CMEI, estabelecimentos comerciais e a região central do Município, possuindo elevado fluxo 
de veículos e pedestres. A atual pavimentação não oferece segurança aos munícipes, 
possuindo buracos e imperfeições que potencializam o risco de acidentes, motivo pelo qual, 
indicamos que sejam atendidas as reivindicações da população e realizado o recape asfáltico 
das referidas vias. 

ITEM 8 – Indicação nº 070/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a instalação de uma lombada na Rua Sergipe, entre as Ruas Amapá e Acre, no 
Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- Esta rua possui considerável fluxo de veículos, principalmente 
em função do restaurante localizado no referido trecho. Fomos informados que 
frequentemente ocorrem pequenos acidentes com carros entrando e saindo dos 
estacionamentos, motivo pelo qual indicamos a instalação de uma lombada para garantir 
maior segurança aos motoristas e pedestres que trafegam por esta região. 

ITEM 9 – Indicação nº 071/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a instalação de sinalização vertical e horizontal na Rua Amapá, esquina com a Rua 
Sergipe, no Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- A referida via possui intenso tráfego de veículos e 
pedestres, especialmente por ser via de acesso ao Parque Municipal 25 de Julho e ao novo 
Paço Municipal Jose Della Pasqua. Atualmente, além de não haver sinalização, muitos 
motoristas trafegam em velocidades incompatíveis com perímetros urbanos. Garantir que a 
sinalização esteja o mais completa possível pode ser um importante diferencial na prevenção 
de acidentes, motivo pelo qual, aguardamos a tomada de providências do Poder Executivo, 
garantindo maior segurança à população. 
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5. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

5.1. VEREADORES INSCRITOS. 

6. ENCERRAMENTO 

6.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 25 de maio de 2018. 

 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


