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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 

Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

 

PAUTA DA 24ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 11 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  VALDECIR FERNANDES. 

II. ENTREGA DE HOMENAGENS 

• Ordem de Mérito do Legislativo para: 

➢ Subtenente do Exército CELIO IVALDO RUCINSKI, do 5º RM/DE – Tiro de Guerra 05-018 
de Medianeira, em reconhecimento ao trabalho profissional e social desenvolvido no 
Município. Indicação proposta pelo Vereador Sebastião Antonio, com subscrição dos 
Vereadores Antonio França Benjamim, Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, 
Pedro Ignácio Seffrin, Sidney França, Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e 
Valdir Candido de Oliveira. 

• Votos de Congratulações para: 

➢ Sociedade Filantrópica SEMEAR, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
medianeirense nas áreas educacional, assistencial e de inserção do trabalho. Indicação 
proposta pelo Vereador Valdecir Fernandes, com subscrição dos Vereadores Antonio 
França Benjamim, Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, Pedro Ignácio Seffrin, 
Sebastião Antonio, Sidney França, Tarcísio Becker Sobrinho e Valdir Candido de 
Oliveira. 

➢ PAULO CESAR GOTTSELIG e THATIANE DANIELLE DE OLIVEIRA DA CRUZ, alunos do 
Colégio Tancredo Neves; RAFAELA HENN e NICOLE ROBERTA BALDO, alunos do Colégio 
Costa e Silva, finalistas do 5º Concurso de Oratória realizado pela JCI Medianeira, tendo 
como tema: “o que é ter sucesso na vida”. Indicações propostas pelos Vereadores 
Pedro Ignácio Seffrin, Sidney França, Valdecir Fernandes e Nelson José de Bona, com a 
subscrição dos Vereadores Antonio França Benjamim, Aristeu Elias Ribeiro, Sebastião 
Antonio, Tarcísio Becker Sobrinho e Valdir Candido de Oliveira. 

➢ NAYARA MAYER MOTTA, coroada Miss Medianeira 2017; DANYELE STRACK, coroada 
2ª Miss Medianeira 2017; ANA CAROLINE DALMOLIN, coroada 3ª Miss Medianeira 
2017; MARLEIDES TEREZINHA BRORING, coroada Miss Medianeira da Melhor Idade 
2017; VITÓRIA BOGER, coroada 2ª Miss Medianeira da melhor Idade 2017 e LUCIA 
ROBERTI FOLETTO, coroada 3ª Miss Medianeira da Melhor Idade 2017. Indicações 
propostas pelo Vereador Sidney França, com a subscrição dos Vereadores Antonio 
França Benjamim, Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, Pedro Ignácio Seffrin, 
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Sebastião Antonio, Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e Valdir Candido de 
Oliveira. 

III. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 23ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 04 de 
setembro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

IV. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 131/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França e Valdir Candido 
de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que nos seja informado se constam nos projetos da 
Prefeitura para o Exercício Financeiro de 2017 ou 2018, a realização de recape asfáltico na 
parte que possui pavimentação poliédrica da Rua Bahia no Bairro Frimesa, e na Rua Cesar 
Varner, entre as Ruas Bahia a Jaime Loch, bem como, a realização de melhorias na 
pavimentação asfáltica da Rua Bahia, em frente ao Centro Administrativo da Frimesa. 
JUSTIFICATIVA:- Além do volume de veículos leves e pesados gerado pelas operações da 
Frimesa, estas vias são utilizadas pelos munícipes para acesso à Associação Recreativa e 
Esportiva da Frimesa, à Escola Municipal João Guimarães Rosa, ao Centro Municipal de 
Educação Infantil Pequeno Polegar e como via de acesso ao Bairro Jardim Irene. O alto 
volume de veículos e pedestres que circulam diariamente por esta região do Município 
torna necessária a realização de melhorias que garantam maior segurança e comodidade à 
população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 132/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França e Valdir Candido 
de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Dilceu João 
Sperafico, solicitando seus bons préstimos em viabilizar uma Emenda Parlamentar no valor 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora 
da Luz. JUSTIFICATIVA:- Tendo em vista a importância do Hospital e Maternidade Nossa 
Senhora da Luz para a área da saúde em Medianeira e região, e sabedores de que mesmo 
com as dificuldades financeiras e a falta de equipamentos enfrentada, vêm prestando um 
excelente atendimento à população com serviços de UTI, Centro Cirúrgico, Maternidade, 
entre outros, novamente recorremos ao Deputado, para que, na medida do possível, 
atenda a mais esta solicitação de recursos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 133/2017, 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 instalação de rampas de acesso para cadeirantes na 
calçada em frente a Igreja Católica do Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Através da 
Indicação nº 056/2017, repassamos a reivindicação dos moradores do Bairro 
Independência, que solicitam a instalação de rampas para permitir o acesso de 
cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção no referido local. Destacamos 
que atualmente um dos fatores que moldam as estruturas urbanas são os conceitos de 
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acessibilidade, que significam não apenas permitir que pessoas com necessidades especiais 
ou mobilidade reduzida possam participar de atividades que incluam o uso de produtos, 
serviços e informações, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas da 
comunidade, visando a adaptação, locomoção e eliminação de barreiras. Como até o 
momento não foram tomadas providências para garantir acessibilidade ao referido local, e 
não possuímos informações sobre a existência de projeto ou planejamento para a 
realização deste serviço, solicitamos ao Executivo que nos informe as ações realizadas até o 
momento neste sentido, para que possamos informar à população.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

4. Requerimento nº  134/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o envio de 
expediente ao Prefeito Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que seja informado 
esta Casa sobre a possibilidade da Administração passar a disponibilizar dentro do Portal 
da Transparência do Município de Medianeira a lista dos pacientes que aguardam por 
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de 
saúde. JUSTIFICATIVAS:- Dar publicidade e permitir que os cidadãos acompanhem suas 
posições nas listas de espera por exames, consultas e procedimentos é um importante 
passo para a transparência do processo de atendimento da população. As pessoas terão a 
certeza do seu lugar na fila e poderão acompanhar o andamento dos atendimentos. Agindo 
desta forma, estaremos seguindo o exemplo de outros Municípios como Cascavel e 
Matelândia e tantos outros  que já adotaram esse sistema de divulgação, assegurando aos 
seus munícipes uma maior transparência no atendimento à saúde promovida pelo Poder 
Público Municipal, com a clareza e precisão de informações que essas listas de espera 
exigem.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para despacho da Mesa Diretora: 

5. Indicação nº 181/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando o 
mapeamento de todos os pontos de ônibus que não possuem sinalização, e elaboração de 
projeto, junto ao setor competente da municipalidade, visando a instalação de sinalização 
vertical e demarcação de sinalização horizontal em todos os locais que se fizerem 
necessários. JUSTIFICATIVA:- Usuários do transporte coletivo municipal nos procuraram 
para solicitar a realização de melhorias na sinalização dos pontos de ônibus, pois a falta de 
faixas e placas indicativas tem permitido que veículos estacionem próximos aos pontos e 
dificultem a parada dos ônibus, gerando insegurança à população e atrapalhando o fluxo 
de veículos em vias e horários de maior movimento. 

6. Indicação nº 182/2017, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
restauração da estrada, do ramal a esquerda, que liga as Comunidades Ouro Verde e 
Vitória. JUSTIFICATIVA:- As dez famílias residentes nesta área sofrem com as dificuldades 
no acesso as suas residências, a Igreja e ao pavilhão da comunidade. Além da estrada ser 
muito importante para o escoamento da produção agrícola local. Atualmente as condições 
de trafegabilidade não atendem as necessidades da população, com a existência de 
imperfeições e buracos por toda a sua extensão, tornando o tráfego perigoso e 
dispendioso, especialmente nos dias chuvosos, motivo pelo qual, solicitamos a realização 
de melhorias que proporcionariam maior segurança e comodidade aos moradores locais. 
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7. Indicação nº 183/2017, 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 
realização de estudos, visando a aquisição, através de compra ou permuta, do lote 15 da 
quadra 25, no Bairro Belo Horizonte, e proceda a cessão de uso para o Centro Municipal de 
Educação Infantil Professora Silvia Pereira Donel. JUSTIFICATIVA:- O CMEI Professora Silvia 
Pereira Donel ocupa praticamente todo o terreno onde está edificado e necessita de um 
espaço ao ar livre para que os Professores possam desenvolver atividades culturais, 
educacionais, esportivas e de lazer, auxiliando na melhora da qualidade do ensino. 

8. Indicação nº 184/2017, de autoria do Vereador Sebastião Antonio, 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 compra de dois Caminhões Basculante, Trucado e Traçado e um Rolo 
Compactador classe pesada de 24 a 32 toneladas, com vibração, cabine fechada e ar 
condicionado, para ser utilizado pela Secretaria na manutenção e recuperação das Estradas 
Rurais do Município. JUSTIFICATIVA:- As Estradas Rurais são responsáveis pelo escoamento 
da produção agrícola e o consequente abastecimento das zonas urbanas. Também são 
através delas que os insumos agrícolas necessários à produção chegam nas propriedades 
rurais. Seu estado de conservação influi diretamente no custo do transporte e na qualidade 
do produto transportado. Trechos de estradas ruins acabam por causar danos aos veículos, 
e às vezes até impossibilitam o tráfego, ocasionando a utilização de rotas mais longas e 
maior consumo de combustível. O acesso da população rural a serviços básicos como 
educação e saúde também se dá através destas estradas. Essas e outras razões justificam 
um maior investimento em equipamentos para serem utilizados na realização de obras de 
prevenção, reparo e melhoria das Estradas Rurais do Município. Um novo rolo 
compactador classe pesada, se faz necessário para ajudar no trabalho de melhor 
compactação do solo. Os caminhões, com maior capacidade que os atualmente utilizados 
pela prefeitura, iriam agilizar a realização dos trabalhos na medida em que permitiriam a 
realização de um número menor de viagens para o transporte de um volume maior de 
carga, com a possibilidade de acesso a vários lugares por ser traçado. 

V. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

VI. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 06 de setembro de 2017. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 
 
 

Antonio França 
º Secretário 


