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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 16ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 12 DE JUNHO DE 2017, ÀS 15h00min. 

PAUTA 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 15ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 05 de junho 
de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em ÚNICO TURNO: 

1. Projeto de Resolução nº 003/2017, de autoria dos Vereadores Sidney França, Aristeu Elias 
Ribeiro, Antonio França Benjamim, Nelson José de Bona, Pedro Ignácio Seffrin, Tarcísio 
Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e Valdir Candido de Oliveira, que acrescenta o 
Parágrafo único ao art. 32 do Regimento Interno com a seguinte redação: “Parágrafo único. 
Independentemente do número de protocolos e ressalvadas as exceções previstas neste 
Regimento Interno, poderão figurar na pauta da ordem do dia somente dois requerimentos 
e duas indicações de cada Vereador, por sessão ordinária.” (Quórum para aprovação: 
maioria absoluta). (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 098/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que requer 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se consta nos planos da administração, para realização 
ou inclusão no orçamento, a pavimentação poliédrica na estrada que liga as Comunidades 
São Brás e Rio Javali. JUSTIFICATIVA:- A população residente nestas comunidades nos 
solicitou auxílio na busca de informações junto ao Poder Executivo sobre a realização de 
obras de pavimentação nesta estrada, pois as atuais condições de trafegabilidade têm 
proporcionado insegurança, principalmente em dias chuvosos, onde a estrada, que não 
possui qualquer tipo de pavimento, torna-se escorregadia. (Quórum para aprovação: 
maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 099/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, 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 
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nos seja informado se está prevista a elaboração de projeto de mobilidade urbana 
destinado a criação de ciclovias nas principais ruas e avenidas do Município. 
JUSTIFICATIVA:- Há um aumento visível no número de adeptos ao ciclismo em nosso 
Município, uma atividade física saudável, não poluente, que reduz o fluxo de veículos no 
trânsito, não ocupa vagas de estacionamento e ainda representa economia financeira 
àqueles que utilizam a bicicleta no dia a dia. O Município deve abraçar esta idéia e 
incentivar esta prática, com a criação de ciclovias que proporcionem maior segurança aos 
adeptos, motivando mais pessoas a aderirem a este meio de transporte. (Quórum para 
aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

4. Requerimento nº 100/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado qual o setor da municipalidade responsável pela 
limpeza das margens das estradas rurais; como é composta a equipe e qual o método ou 
planejamento de trabalho utilizado. JUSTIFICATIVA:- Em vários trechos ao longo das 
estradas rurais do Município a vegetação tem tomado conta das margens, dificultando o 
escoamento da água das chuvas e, em alguns pontos, invadindo a via e prejudicando 
visibilidade dos motoristas. O fluxo de veículos na área rural de Medianeira é 
consideravelmente alto, sejam de veículos pesados, transportando insumos e escoando a 
produção agrícola, ou dos moradores da área rural, que precisam se deslocar 
frequentemente para o centro do Município. Solicitamos estas informações para que 
possamos repassar à população, que aguarda a tomada de providências por parte do Poder 
Executivo. (Quórum para aprovação: maioria simples). (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para deliberação em PRIMEIRO TURNO: 

5. Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2017, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio e 
Sidney França, que denomina de “PRAÇA JOÃO MANOEL MONDRONE” o logradouro 
público localizado na Avenida José Callegari, confluência com a Rua Mato Grosso e a Rua 
Rio de Janeiro. (Quórum para aprovação: maioria absoluta). (Processo de votação: 
simbólico). 

• Matérias para DESPACHO DA MESA DIRETORA: 

6. Indicação nº 123/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a recuperação das placas que nomeiam os logradouros no Loteamento Cidade 
Alta II. JUSTIFICATIVA:- O Loteamento Cidade Alta II possui placas que nomeiam todas as 
suas ruas, porém, com o passar do tempo as inscrições desbotaram, necessitando de 
repintura para que seja possível a identificação dos respectivos nomes. 

7. Indicação nº 124/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de obras de recuperação da estrada que liga a Trincheira da Área 
Industrial à Comunidade da Linha São Brás. JUSTIFICATIVA:- Esta estrada é utilizada para o 
transporte de insumos e escoamento da produção agrícola desta região, além de ser via de 
acesso da população residente na área rural ao centro do Município e à serviços públicos 
essenciais. Atualmente as condições do pavimento têm dificultado o trânsito de veículos 
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leves e pesados, pois apresenta muitas imperfeições e buracos, tornando o trajeto 
dispendioso e perigoso à população, principalmente em dias chuvosos, pois além de 
esconder as imperfeições, a água das chuvas torna a via escorregadia. 

8. Indicação nº 125/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a transferência da Academia ao Ar Livre instalada no Bairro Nazaré, para a Vila 
Rural. JUSTIFICATIVA:- A Academia ao Ar Livre do Bairro Nazaré é pouco utilizada, pois, 
segundo os moradores do Bairro, está instalada em local inadequado. Fomos informados 
ainda, pelo Prefeito Municipal, que o Bairro Nazaré irá receber uma nova academia, que 
será instalada em local mais adequado e útil à população. Diante destas informações, 
indicamos a transferência da atual academia para a Vila Rural, que carece de estrutura 
semelhante, embora a população cobre e necessite de um espaço público para a prática de 
atividades físicas de qualidade. 

9.  Indicação nº 126/2017, de autoria dos Vereadores Tarcísio Becker Sobrinho e Valdir 
Candido de Oliveira, 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 a realização de limpeza do Córrego das Lavadeiras, 
próximo à Avenida 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- O acúmulo de sedimentos, lixo e 
entulhos nesta região do córrego, tem obstruído a passagem da água e causado cheias que 
tem invadido residências e estabelecimento comerciais próximos, danificando móveis e 
equipamentos, além de levar muito lixo para dentro destes locais. Com a chegada do 
período em que ocorrem chuvas com maior frequência, tem aumentado a preocupação da 
população residente ou que possui estabelecimentos comerciais neste perímetro do 
Município. Requeremos que seja determinado ao setor competente da municipalidade, a 
realização de serviços de dragagem e desassoreamento do Córrego das Lavadeiras, para 
desobstruir o canal e possibilitar maior vazão da água das chuvas, evitando cheias e 
prejuízos à população. 

10. Indicação nº 127/2017, 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 manutenção na pavimentação poliédrica da estrada que liga as Comunidades 
São Francisco e Ouro Verde. JUSTIFICATIVA:- O pavimento deste trecho foi colocado 
recentemente, porém, à aproximadamente 1 km da Comunidade Ouro Verde, está 
desalinhado e com muitas imperfeições, causadas principalmente pela utilização indevida 
antes da conclusão e liberação da obra. Os moradores da região têm enfrentado 
dificuldade na circulação por este trecho, pois as condições da via geram desconforto e 
pode danificar os veículos, razão pela qual indicamos ao Poder Executivo a tomada de 
providências. 

11. Indicação nº 128/2017, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, indicando a readequação e aumento do volume de captação do bueiro 
localizado na estrada de acesso ao Recanto Parque Iguaçu. Indico ainda, a realização de 
pavimentação poliédrica no trecho entre a Igreja da Linha Sol e Ouro e a Comunidade 
Cabeceira do Represo.  JUSTIFICATIVA:- O referido bueiro não possui capacidade suficiente 
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para dar vazão ao volume de água que se concentra nessa região nos dias chuvosos, 
causando enxurradas que tem danificado a estrada. O trecho em que solicitamos a 
realização de pavimentação poliédrica, está entre dois trechos já pavimentados, a 
população local aguarda há anos esta melhoria, que proporcionaria melhores condições de 
trafegabilidade, facilitando e reduzindo os custos para o recebimento de insumos e 
escoamento da produção agrícola, além de dar maior comodidade a estes cidadãos no 
acesso às suas propriedades. 

12. Indicação nº 129/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
que sejam procedidos reparos no calçamento do Bosque Municipal Sepé Tiaraju, localizado 
na quadra nº 190, no Bairro Nazaré, e também que o  calçamento seja construído em todo 
o prolongamento do referido Bosque. JUSTIFICATIVA:- O contato com a natureza traz 
inúmeros benefícios para a saúde física e mental, os moradores do Bairro Nazaré contam 
com um parque próximo às suas residências, porém, necessitam de um passeio público 
que possibilite a realização de caminhadas com maior comodidade. Por este motivo 
indicamos ao Executivo que viabilize estas melhorias para a população. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 09 de junho de 2017. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 

 
Antonio França Benjamim 

1º Secretário 


