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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 22ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 20 DE AGOSTO 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 106/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, se há um programa de 
manutenção preventiva para as Academias ao Ar Livre instaladas no Município, e caso 
positivo, qual a metodologia adotada. JUSTIFICATIVA:- Para que a população possa utilizar 
as Academias ao Ar Livre com segurança, é imprescindível que os aparelhos estejam em 
perfeito estado de conservação. Fomos procurados por usuários de algumas destas 
academias que nos informaram que vários equipamentos necessitam de manutenção, desde 
pequenos reparos e repintura, à consertos em equipamentos que já não apresentam 
condições de uso. Por estes motivos, solicitamos que o Poder Executivo encaminhe as 
referidas informações para que possamos repassá-las aos interessados, contribuindo com o 
incentivo a prática esportiva.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 2 – Requerimento nº 107/2018, 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 se consta no setor competente da 
Municipalidade, a instalação de um Poço Artesiano e a readequação da estrada principal, 
bem como, a abertura das estradas que delimitam as propriedades do “Assentamento Toca 
do Leão” no Distrito de Maralúcia, conforme solicitado através da Indicação nº 015/2018. 
JUSTIFICATIVA:- Como já destacado através da referida Indicação, os moradores aguardam 
há anos pelas melhorias solicitadas, a estrada de acesso precisa urgentemente de 
readequação e as vias que levam e delimitam as propriedades não foram abertas. A única 
fonte de água continua sendo o Rio Feijão Verde, que embora atenda a demanda da criação 
de animais e a realização de tarefas diárias, não é adequada para o consumo. Como até o 
momento não foram anunciadas obras no referido local, solicitamos estas informações para 
que possamos comunicar à população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 
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ITEM 3 – Requerimento nº 108/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado em que fase está o processo de elaboração do Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, e se o mesmo será elaborado pelo corpo técnico da 
Administração ou por empresa especializada. JUSTIFICATIVA:- Em 2017 aprovamos a Lei nº 
638/2017, que autorizou o Executivo a contratar operação de crédito no valor de até            
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a Agência de Fomento do Paraná S.A., estando 
estes recursos, segundo o parágrafo terceiro da Lei, vinculados a revisão do Plano Diretor e a 
elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Espera-se que problemas como a 
desorganização e insegurança do fluxo de veículos, pedestres e ciclistas, falta de vagas de 
estacionamento, abusos de velocidade, entre outros, sejam sanados ou mitigados com a 
elaboração e implantação deste Plano de Mobilidade, motivos pelos quais, solicitamos à 
Administração que nos informe qual o atual estágio do processo de elaboração ou 
contratação de empresa especializada, para que possamos informar à população, que 
frequentemente nos cobra atualizações sobre este assunto.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4 – Requerimento nº 109/2018, de autoria dos Vereadores Antonio França, Valdir 
Candido de Oliveira e Sebastião Antonio, que requerem 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 quais ações a Administração tem planejado para possibilitar a realização da Feira 
do Pequeno Produtor no período onde atual estrutura passará por reformas, se já foi definido 
um novo local e quando os produtores serão informados. JUSTIFICATIVA:- A feira realizada 
pela Associação do Pequeno Produtor Rural de Medianeira – APPROME disponibiliza 
produtos frescos e de qualidade à população, ao mesmo tempo em que viabiliza a 
manutenção de muitas famílias na atividade agrícola familiar. Parceria com a Itaipu Binacional 
irá possibilitar a realização de reformas no barracão atualmente utilizado para a feira, estando 
estas reformas programadas para final de 2018 e início de 2019. Produtores nos informaram 
que não estão definidas, até o momento, quais ações serão realizadas durante o período da 
referida reforma para que a feira continue acontecendo, motivo pelo qual, estão preocupados 
em não conseguirem vender e perderem a produção.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3.3. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 5 – Indicação nº 096/2018, 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 estudos visando a conversão da Rua Amapá em via de 
mão única, no trecho entre a Avenida João XXIII e a Rua Santa Catarina. JUSTIFICATIVA:- A 
referida via é demasiadamente estreita, além de apresentar elevado fluxo de veículos e 
pedestres devido ao Paço Municipal José Della Pasqua e ao Parque Municipal 25 de Julho, 
tornando o tráfego em ambos os sentidos perigoso e confuso, principalmente quando há 
veículos estacionados. Solicitamos ao Poder executivo que tome as medidas necessárias 
para garantir maior segurança à todos que transitam por este trecho. 

ITEM 6 – Indicação nº 097/2018, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando 
que seja determinado ao setor competente a reforma de todos os Pontos de Ônibus do Bairro 
Independência, com especial atenção ao localizado na esquina da Avenida Independência 
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com a Rua Paraná, em frente ao Hotel Dom Alcides, bem como, a instalação de um novo 
ponto na esquina da Avenida independência com a Rua Pará. JUSTIFICATIVA:- Fomos 
procurados por munícipes do Bairro que reivindicam melhorias nos pontos de ônibus, pois a 
maior parte das atuais estruturas encontra-se em péssimas condições de conservação, não 
possuindo assentos ou cobertura. Solicitamos ainda, a instalação de um ponto no local já 
utilizado para aguardar o transporte, mas que nunca possuiu a estrutura necessária para 
garantir comodidade e segurança à população. 

ITEM 7 – Indicação nº 098/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, 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 
realização de alterações na sinalização e nas normas de estacionamento, permitindo que 
veículos estacionem em apenas um dos lados da via, na Rua Paraguai, entre a Rua Zandir 
Zanella e a Avenida 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- Após a transformação da Avenida 24 
de Outubro em mão dupla, o fluxo de veículos neste trecho aumentou de forma considerável, 
entre outros fatores, devido ao número de empresas localizadas nas proximidades. 
Atualmente, quando há veículos estacionados em ambos os lados da via, o tráfego fica 
prejudicado, dificultando a passagem de outros veículos em paralelo, e muitas vezes quando 
da passagem de caminhões, interrompendo temporariamente o tráfego em um dos sentidos. 
Empresários das proximidades nos procuraram para solicitar a referida alteração, que irá 
garantir maior segurança e fluidez para a via. 

ITEM 8 – Indicação nº 099/2018, 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 Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Senhor Mauro Alves Pinto, 
indicando a repintura da sinalização horizontal na Rua Iguaçu, entre a Avenida 24 de Outubro 
e a Rua Guaíra. JUSTIFICATIVA:- A Rua Iguaçu é uma das principais vias do Município, 
possuindo intenso tráfego de veículos. Atualmente a sinalização horizontal encontra-se em 
péssimas condições de visualização, todas as faixas demarcadas no asfalto estão 
desbotadas pela elevada circulação de veículos e a ação do tempo, o que tem levado 
insegurança para os motoristas. Por estes motivos, indicamos que seja determinado ao setor 
competente a tomada de providências que garantam maior segurança à população. 

ITEM 9 – Indicação nº 100/2018, 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 
realização de recape asfáltico na Avenida Veranópolis, entre a Avenida Pedro Soccol e a Rua 
Amazonas. JUSTIFICATIVA:- O pavimento do referido trecho está em péssimas condições de 
trafegabilidade, com muitas imperfeições geradas pelo uso e ação do tempo. Moradores 
deste trecho e das imediações nos solicitaram apoio na busca de melhorias, motivo pelo qual, 
indicamos ao Executivo a realização de recape asfáltico, que irá garantir melhores condições 
de segurança e comodidade a todos que trafegam por esta via. 

ITEM 10 – Indicação nº 101/2018, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio, Antonio 
França e Valdir Candido de Oliveira, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando que, efetivada a parceria com a 
Itaipu Binacional e a Associação dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, para viabilizar o 
Projeto “Arvores Digitais” no Município, seja analisada a possibilidade de instalação junto a 
sede da Sociedade Semear. JUSTIFICATIVA:- As “Arvores Digitais” com Wi-Fi movidas a 
energia solar são a nova aposta de tecnologia sustentável nos países desenvolvidos. A 
estrutura em formato de árvore tem capacidade para carregar 16 celulares ao mesmo tempo, 
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além de oferecer 150Mbs de Internet, sendo capaz de suportar 100 conexões simultâneas. 
Elas são feitas com tecnologias sustentáveis e disponibilizam acesso à internet e carga de 
bateria gratuita. Além de emitir sinal Wi-Fi, o aparelho possui saídas USB e tomadas onde as 
pessoas poderão recarregar celulares e outros dispositivos móveis. Indicamos ao Poder 
Executivo que, viabilizado este aparelho para o Município, o mesmo seja instalado junto a 
sede da Sociedade Semear, que poderá cuidar da sua segurança e ao mesmo tempo utilizá-
lo para melhor atender à população. 

4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

5. ENCERRAMENTO 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 17 de agosto de 2018. 

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


