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PAUTA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 14ª LEGISLATURA
EM 19 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15h00min.
I.

ABERTURA
•

Chamada dos Senhores Vereadores.

•

Leitura do texto Bíblico:
Vereador ARISTEU ELIAS RIBEIRO.

II.

EXPEDIENTE
• Discussão e votação da Ata da 2ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 31 de
janeiro de 2018.
• Leitura dos expedientes.

III.

ORDEM DO DIA

•

Eleição das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, para o ano de 2018 (art. 59 do
Regimento Interno).

•

Eleição da Comissão Especial de Análise de Concessão de Títulos Honoríficos da Câmara
Municipal, para o ano de 2018 (art. 25 da Resolução nº 008/2009):

•

Eleição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, para o ano de 2018
(art. 7º, § 1º, da Resolução nº 004/2014):

•

Matérias para deliberação em único turno:
1. Requerimento nº 001/2018, de autoria do Vereador Sidney 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 informações sobre
a implantação do “Sistema MV Consulfarma”, conforme informado através do Memorando
nº 239/2017, de 09 de outubro de 2017, e ainda, se há por parte do Município, intenção de
assinatura de termo de adesão ao Programa de Informatização das Unidades Básicas de
Saúde – PIUBS, do Ministério da Saúde. JUSTIFICATIVA:- No mês de setembro de 2017,
solicitamos ao Poder Executivo informações sobre a implantação do Portal da
Transparência da Secretaria de Saúde, ou a disponibilização dentro do Portal da
Transparência do Município, da lista dos pacientes que aguardam por consultas, exames e
intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde. Em resposta, o
Executivo nos encaminhou o Memorando nº 239/2017, da Secretaria Municipal de Saúde,
informando que a partir do mês de novembro de 2017 estaria disponível para a Secretaria
o “Sistema MV Consulfarma”, que durante o referido mês seriam cadastrados os pacientes
que aguardam consultas e, que após a conclusão do cadastro os pacientes seriam
orientados a consultar o site onde poderiam verificar sua posição na fila de espera.
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Adicionamos a discussão ainda, que no Diário Oficial da União do dia 01 de novembro de
2017, foi publicada a Portaria nº 2.920, do Ministério da Saúde, que instituiu PIUBS, no
âmbito na Política Nacional de Atenção Básica – PNAB e da Política Nacional de Informação
e Informática em Saúde – PNIIS. Consistindo o PIUBS em um programa de fornecimento de
infraestrutura tecnológica, além de serviços de tecnologia da informação, que possibilite a
implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde – UBS
dos Municípios e do Distrito Federal. Frente ao exposto, gostaríamos que o Poder
Executivo e a Secretária Municipal de Saúde nos informassem o que está previsto com
relação a implantação do prontuário eletrônico e de um portal eletrônico para que os
pacientes consultem suas posições nas listas de espera por procedimentos médicos.(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
2. Requerimento nº 002/2018, 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 a parceria objetivando a instalação de um poço artesiano para a
Comunidade Ocoy Federal foi firmada e se há previsão para a realização desta obra.
JUSTIFICATIVA:- Em resposta ao Requerimento nº 112/2017 o Executivo Municipal
informou que após reunião com representantes da Itaipu Binacional, encaminhou a pedido
destes, planilha de custos para aprovação, bem como minuta de convênio a ser
formalizado entre as partes para a efetivação de parceria para a instalação de um poço
artesiano para a Comunidade Ocoy Federal. O referido ofício data de agosto de 2017,
sendo esta a última informação sobre a realização desta importante obra. Seguidamente
moradores da Comunidade tem nos solicitado informações sobre a efetivação desta
parceria, motivo pelo qual elaboramos o presente requerimento.- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
3. Requerimento nº 003/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio
de expediente 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 há na Secretaria ou no Setor de Planejamento da
Prefeitura, estudos para a elaboração de Lei que permita ao Poder Executivo subsidiar a
realização de melhorias nos acesso as propriedades e indústrias rurais. JUSTIFICATIVA:Medianeira conta atualmente com a Lei nº 301/2013, que permite a prestação de serviços
com maquinário, implementos e veículos, mediante cobrança de tarifa por hora
trabalhada, ou seja, o Município não arca com nenhuma despesa. Municípios vizinhos
realizam trabalhos semelhantes, porém, com cobranças parciais, subsidiando parte das
despesas decorridas para a realização dos serviços. Gostaríamos que o executivo nos
informasse se há estudos para a elaboração de nova lei ou alteração da existente para que
o Município possa, quando assim se fizer necessário, subsidiar parte dos custos pelos
serviços realizados, como forma de incentivo aos produtores e empresários rurais do
Município.-(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
4. Requerimento nº 004/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo,
solicitando informações sobre a realização de nova licitação para a contratação de empresa
especializada para a elaboração de estudo e projeto de viabilidade técnica e econômica
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A Lei nº 415/2014 instituiu o estacionamento rotativo no Município de Medianeira, porém
sua efetivação, segundo Ofício nº 118/2017, do Poder Executivo Municipal, depende da
realização de estudos e posterior contratação de empresa para a exploração do serviço. Em
2017 foi aberto edital de licitação com o objetivo de contratar empresa especializada para
a realização dos estudos necessários, mas em 30 de agosto foi publicado no diário oficial
do Município o Ato de Anulação, declarando nulo todo o procedimento licitatório.
Iniciamos o ano de 2018 e ainda não foi aberto novo processo licitatório com o mesmo
objetivo, motivo pelo qual, solicitamos que o Poder Executivo nos informe se está prevista
a realização de nova licitação para este ano, bem como, a data prevista para sua
publicação.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
5. Requerimento nº 005/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo,
solicitando informações sobre a elaboração de estudos e a implantação da Guarda
Municipal em Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Medianeira é uma cidade próspera, com
grandes investimentos nas mais variadas áreas, o que tem atraído novos moradores. Este
fluxo tem acelerado o desenvolvimento populacional e aumentado a preocupação dos
moradores com relação a segurança. A Constituição Federal diz que a segurança pública é
dever do Estado e responsabilidade de todos, os Gestores Municipais e a sociedade civil
devem se convencer disso para que possamos apresentar alternativas concretas que
garantam maior segurança à população. Através do Ofício nº 117/2017, datado de 23 de
março de 2017, o Poder Executivo informou que haviam estudos para a implantação da
Guarda Municipal, como até o momento não possuímos novas informações, solicitamos
que nos informem se os referidos estudos foram concluídos e se novas ações que visem a
implantação da Guarda Municipal estão previstas para 2018.- (Quórum para aprovação:
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
6. Requerimento nº 006/2018, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que requer o
envio de expediente ao Gerente Regional da SANEPAR, Senhor Nilton Luiz Perez Mollinari,
solicitando que nos sejam informados os motivos das constantes interrupções no
fornecimento de água e do acréscimo nos valores das faturas das residências afetadas, no
Bairro Condá em Medianeira, bem como, quais os meios legais para que essas famílias
possam buscar ressarcimento sobre possíveis cobranças indevidas. JUSTIFICATIVA:- Muitas
famílias estão sendo afetadas por interrupções no fornecimento de água, sem aviso prévio
ou explicações e, apesar disso, recebendo faturas com valores excessivamente altos em
comparação com meses anteriores, gerando inconvenientes e indignação à população. Os
moradores prejudicados, além das informações, querem também o ressarcimento das
cobranças por considerá-las indevidas e injustas.- (Quórum para aprovação: maioria
simples).- (Processo de votação: simbólico).
7. Requerimento nº 007/2018, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, 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 consta no planejamento de atividades da
Secretaria ainda no primeiro semestre de 2018, melhorias como cascalhamento e
compactação do solo nas estradas que ligam as Comunidades São Francisco e Santa Rita e,
São Francisco e Saltinho. JUSTIFICATIVA:- Medianeira tem uma vasta área de produção
agropecuária, o que torna as estradas rurais bastante movimentadas e importantes para o
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desenvolvimento de suas atividades. Manter estas estradas em boas condições é uma
necessidade e um dever do Poder Público. No ano passado o Município sofreu com um
volume excessivo de chuvas o que transbordou alguns rios, alagou algumas áreas e
acelerou a degradação das estradas rurais, dificultando o tráfego de veículos e
consequentemente o escoamento da produção agrícola. Contamos com o apoio e o
esforço do Poder Executivo no sentido de viabilizar estas obras, ofertando maior segurança
e qualidade de vida aos moradores locais.- (Quórum para aprovação: maioria simples).(Processo de votação: simbólico).
•

Matérias para despacho da Mesa:
8. Indicação nº 001/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita 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, indicando a
instalação de placas indicativas de velocidade máxima permitida, nas principais ruas e
avenidas do Município. JUSTIFICATIVA:- Um dos reflexos do desenvolvimento econômico é
o aumento da frota de veículos em circulação do Município, o que torna necessária a
realização de melhorias e adequações na sinalização de trânsito. As obras realizadas pelo
Poder Executivo, principalmente na região central, evidenciam os benefícios de vias bem
sinalizadas, porém, muitas ruas e avenidas de grande fluxo ainda carecem, principalmente,
de placas indicativas de velocidade máxima permitida, onde muitos motoristas acabam
circulando em velocidades que colocam a população em risco, apesar dos redutores de
velocidade instalados em várias destas vias. As referidas placas iriam auxiliar na
conscientização da população sobre as velocidades seguras para o trânsito em vias
urbanas, além de auxiliarem na aplicação da lei, evitando alegações de desconhecimento.
9. Indicação nº 002/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo,
indicando que seja determinado ao Setor Competente da Municipalidade, a construção de
uma lombada na Rua Edgar Da’Rolt, em frente ao estabelecimento comercial nº 2051, no
Loteamento Parque Alvorada, Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Esta é uma das principais vias
do Bairro, possuindo considerável fluxo de veículos em função da Escola Municipal
Fernando Pessoa, do referido estabelecimento comercial e dos moradores do Bairro,
especialmente nos horários de início e término das aulas e do expediente comercial. Em
função destes fatores, já foram registrados muitos pequenos acidentes neste ponto, razão
pela qual, indicamos ao setor competente da municipalidade que tome as medidas
necessárias para garantir maior segurança aos motoristas e pedestres que circulam por
esta região.
10. Indicação nº 003/2018, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio
de expediente ao Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, indicando a instalação
de placas indicativas de preferencial nas ruas do Loteamento Puerari, Bairro Condá.
JUSTIFICATIVA:- A sinalização de trânsito com placas indicativas de preferencial tem por
objetivo organizar a circulação de veículos e pedestres nas vias públicas, através de
informações relevantes que disciplinam a movimentação, visando garantir maior segurança
e fluidez aos usuários. O Loteamento foi aprovado sem a implantação deste tipo de
sinalização, porém, com o aumento do número de moradores o trânsito se tornou, em
muitos momentos, confuso e perigoso.
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11. Indicação nº 004/2018, de autoria do Vereador Antonio França, 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 melhorias nas estradas rurais da Comunidade Saltinho.
JUSTIFICATIVA:- As estradas rurais na referida comunidade estão bastante danificadas,
impedindo o trânsito normal de veículos, dificultando o tráfego dos moradores locais, do
transporte escolar, do escoamento da produção e recebimento de insumos. Realizar
melhorias neste trecho irá beneficiar, de várias formas, as famílias residentes na localidade,
motivo pelo qual repassamos esta solicitação ao Executivo.
12. Indicação nº 005/2018, de autoria do Vereador Antonio França, 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 readequação
e colocação de pavimentação poliédrica no acesso à sede administrativa da Comunidade
Ocoy Federal. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho de acesso possui considerável aclive e o
cascalho colocado tem se soltado com facilidade, especialmente em dias chuvosos,
gerando dificuldade e risco para o trânsito de veículos. Essa situação torna necessária a
realização de constantes reparos neste trecho, que rapidamente volta a apresentar os
mesmos problemas. A população que frequenta a comunidade tem solicitado a realização
de melhorias, que iram garantir maior segurança e diminuir os custos de manutenção
desta via.
13. Indicação nº 006/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a
realização de melhorias na estrada que liga as Comunidades de Maralúcia e São Valentim,
passando pelo Rio Feijão Verde. JUSTIFICATIVA:- Esta estrada possui intenso tráfego de
veículos, por ser a principal rota de escoamento da produção local, dos moradores das
imediações e do transporte escolar. A estrada apresenta buracos e imperfeições por todo o
trajeto o que aumenta o risco de acidentes, principalmente em períodos chuvosos, o que
além de esconder parte das imperfeições, torna a via escorregadia. Fomos informados
ainda, que a realização de melhorias neste trecho é reivindicação antiga dos moradores
locais e que o Poder Executivo já sinalizou positivamente sobre a mesma.
14. Indicação nº 007/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a
realização de melhorias no trecho de estrada que vai do Aterro Municipal à Comunidade
Sol e Ouro. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho se encontra em precário estado de
conservação, apresentando muitas imperfeições causadas pelo uso e ação do tempo. Por
ser uma estrada que possui considerável movimento, sendo utilizada para o escoamento
da produção agrícola e acesso da população ao perímetro urbano, indicamos o mais breve
atendimento deste pleito, garantindo maior segurança ao tráfego de veículos.
15. Indicação nº 008/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando
que seja determinado ao Setor Competente da Municipalidade, a instalação de uma
lombada na Rua Idalina Bonatto, em frente ao lote número 255, no Bairro Jardim Irene.
JUSTIFICATIVA:- Moradores do Bairro nos informaram que a referida via possui tráfego
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intenso e muitos motoristas excedem os limites de velocidade, gerando insegurança a
todos que residem e transitam por esta região.
IV.

PRONUNCIAMENTOS
•

V.

Vereadores inscritos.

ENCERRAMENTO
•

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

Sebastião Antonio
Presidente

Antonio França
1º Secretário
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