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PAUTA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 14ª LEGISLATURA
EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 15h00min.
I.

ABERTURA
•

Chamada dos Senhores Vereadores.

•

Leitura do texto Bíblico:
Vereador VALDECIR FERNANDES.

II.

EXPEDIENTE
• Discussão e votação da Ata da 1ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 19 de
fevereiro de 2018.
• Leitura dos expedientes.
• Leitura das seguintes proposições:
a) Projeto de Lei nº 012/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 4ª
revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o
período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 4ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, Lei nº 671/2017, bem
como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de
R$ 1.420.050,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil e cinquenta reais). (Criação de
elemento de despesa não previsto quando da elaboração da peça orçamentária).
b) Projeto de Lei nº 013/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de
R$ 19.951,38 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos).
(Aplicação de excesso de arrecadação).
c) Projeto de Lei nº 014/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de
R$ 4.184,59 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
(Aplicação de saldo de recursos, a título de superávit financeiro por fonte de recurso
apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017).

III.
•

ORDEM DO DIA
Matérias para deliberação em único turno:
1. Requerimento nº 009/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, 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 que nos
seja informado quais os prazos médios que a população têm aguardado para o
agendamento de consultas com clínicos gerais e especialistas nas Unidades Básicas de
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Saúde (UBS); os prazos médios para a liberação e agendamento de exames, tratamentos e
cirurgias, bem como, quais as ações que a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido
com o intuito de agilizar os atendimentos. JUSTIFICATIVA:- Munícipes indignados com o
tempo de espera para o agendamento de consultas, exames e procedimentos médicos,
que segundo estes, é demasiadamente elevado, com casos em que meses são necessário
para que um exame possa ser realizado ou uma consulta com especialista marcada, têm
nos procurado para solicitarem auxílio e explicações sobre os motivos desta demora.
Somos sabedores das dificuldades enfrentadas e da necessidade de priorização, seja por
gravidade ou faixa etária, porém, não sabemos informar à população os critérios utilizados
ou qual o prazo médio de espera para os procedimentos, além de entendermos que alguns
dos casos que chegaram a nosso conhecimento possam ser considerados graves, onde a
espera por período elevado por representar, até mesmo, risco a vida.- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
2. Requerimento nº 010/2018, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e Valdecir
Fernandes, 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 que nos seja informado se está inserida na programação da
Divisão de Infraestrutura Urbana, para 2018, a pavimentação das vias não pavimentadas
do Bairro Belo Horizonte e da Rua Canafístula, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- A
pavimentação das vias oportuniza melhores condições de trafegabilidade à veículos e
pedestres, melhorando a qualidade de vida da população. Nos Bairros Belo Horizonte e
Condá a população tem enfrentado dificuldades com algumas ruas ainda não
pavimentadas, que geram muitas dificuldades, principalmente em dias chuvosos, pois
alguns trechos destas vias recebem considerável volume de água proveniente das ruas já
pavimentadas. O Poder Executivo tem realizado um excelente trabalho de melhoria das
ruas e avenidas do Município, conseguindo pavimentar quase a totalidade das vias do
perímetro urbano. Para o exercício de 2018, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos possui um orçamento de aproximadamente 16,5 milhões, esperamos que as obras
continuem e os trechos ainda não pavimentados sejam atendidos.- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
3. Requerimento nº 011/2018, de autoria dos Vereadores Valdecir Fernandes e Nelson José
de Bona, que requerem o envio de expediente ao Diretor Presidente da Ecocataratas,
Senhor Evandro Vianna, solicitando esclarecimentos com relação a informações difundidas
de forma não oficial à empresários do Município, de que a saída da BR-277 no Km 668,
para a Área Industrial do Município de Medianeira, será fechada, informando se a notícia é
verídica e, nesse caso, quais os motivos para a realização deste procedimento.
JUSTIFICATIVA:- A referida saída é muito utilizada pelos empresários locais e seus
funcionários no acesso diário aos estabelecimentos comerciais instalados nesta região.
Preocupados com a possibilidade de fechamento, estes nos procuraram para que
auxiliássemos na busca de esclarecimentos, entrando em contato com a Ecocataratas, que
é responsável pela realização ou autorização de qualquer obra na rodovia e na faixa de
domínio, para que informe a veracidade desta notícia e, caso proceda, disponibilizem
informações sobre os motivos para a sua realização.- (Quórum para aprovação: maioria
simples).- (Processo de votação: simbólico).
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4. Requerimento nº 012/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio
de expediente ao Deputado Estadual, Senhor José Carlos Schiavinato, solicitando a
viabilização de uma Emenda Parlamentar para a aquisição ou a destinação de um veículo
para o Município de Medianeira, a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
JUSTIFICATIVA:- Muitos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde precisam se
deslocar entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS), ou até as residências dos cidadãos
dentro do programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A Secretaria atualmente não
conta com veículos suficientes para que estes profissionais possam se deslocar com
agilidade, dificultando o rápido atendimento das necessidades da população. A viabilização
de um veículo irá proporcionar melhores condições de atendimento as urgências que
demandem deslocamento de pessoal, assim como, contribuir para que os Agentes
Comunitários aumentem o número de famílias atendidas.- (Quórum para aprovação:
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
•

Matérias para deliberação em primeiro turno:
5. Projeto de Lei nº 009/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 3ª
revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o
período de 2018/2021, Lei nº 670/2017; 3ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, Lei nº 671/2017, bem
como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de
R$ 132.139,34 (cento e trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e trinta e quatro
centavos). (Aplicação de saldo de recursos a título de superávit financeiro por fonte de
recurso apurado em balanço patrimonial do exercício de 2017).- (Quórum para aprovação:
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
6. Projeto de Lei nº 010/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$
4.000,00 (quatro mil reais). (Criação de elemento de despesa não previsto quando da
elaboração da peça orçamentária).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo
de votação: simbólico).
7. Projeto de Lei nº 011/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera redação de
dispositivos da Lei nº 248/2013, de 03 de setembro de 2013, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar convênio e conceder isenções fiscais, tributárias e outros
benefícios relativos à construção de unidades habitacionais vinculadas à Programas
Habitacionais de Interesse Social em área urbana ou rural do Município.- (Quórum para
aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico).

•

Matérias para despacho da Mesa:
8. Indicação nº 009/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a
colocação de pavimentação poliédrica do trecho de estrada que vai da Agroindústria
Familiar Embutidos e Defumados Plínio, até a pavimentação já existente. JUSTIFICATIVA:Diariamente muitos veículos transitam por este trecho, o que rapidamente degrada as
condições de trafegabilidade. A colocação de pavimentação poliédrica irá tornar esta via
mais segura a facilitar a circulação de veículos, contribuindo com o acesso de insumos e o
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despacho de produtos da agroindústria, auxiliando no desenvolvimento das suas
atividades.
9. Indicação nº 010/2018, de autoria do Vereador Antonio França, 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
parceria com a Polícia Militar, para o desenvolvimento do Projeto Polícia Mirim, com foco
na conscientização sobre as leis de trânsito. JUSTIFICATIVA:- O Projeto Polícia Mirim, nos
moldes de projetos já desenvolvidos em outros Municípios do Brasil, tem como foco a
conscientização de crianças e adolescentes sobre as leis e boas práticas no trânsito. O
trabalho educativo desenvolvido atinge não só os jovens, que se tornam agentes
multiplicadores, repassando o conhecimento adquirido aos condutores do grupo familiar.
O trabalho de conscientização de jovens é fundamental, também, para a formação de
melhores condutores para o futuro, pois estes já iram chegar à idade adulta conhecendo,
entendendo e respeitando as leis de trânsito.
10. Indicação nº 011/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando o
envio de ofício ao Deputado Estadual José Carlos Schiavinato, solicitando a liberação de
recursos para a aquisição de um veículo para o Município, o qual indicamos seja destinado
à Secretaria Municipal de Saúde. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados pelo Deputado que há
recursos disponíveis para a aquisição de um veículo, mas que a liberação só é possível por
solicitação direta do Poder Executivo Municipal. Indicamos que o mesmo seja destinado a
Secretaria Municipal de Saúde para que auxilie nos deslocamentos diários, principalmente,
dos Agentes Comunitários de Saúde.
IV.

TRIBUNA LIVRE
•

V.

PRONUNCIAMENTOS
•

VI.

Inscrita para fazer uso da palavra ANA PAULA DUARTE PEREIRA. Assunto: Irá falar sobre a
programação da 1ª Semana da Mulher de Medianeira, em alusão ao Dia Internacional da
Mulher.

Vereadores inscritos.

ENCERRAMENTO
•

Avisos e considerações finais.
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 23 de fevereiro de 2018.
Sebastião Antonio
Presidente

Antonio França
1º Secretário
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