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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 23 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  PEDRO IGNÁCIO SEFFRIN. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 29ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 16 de 
outubro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura da seguinte proposição: 

a. Projeto de Lei do Legislativo nº 009/2017, de autoria dos Vereadores Nelson José de 
Bona e Valdecir Fernandes, que denomina de “Ginásio de Esportes Professora Verônica 
Ferri Miranda” o Ginásio de Esportes da Escola Municipal Idalina Pasquotto Bonatto, 
localizado no Bairro Condá, em Medianeira. 

 
III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 147/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que requer o envio 
de expediente ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
solicitando informações sobre a obra de recape asfáltico e construção de passeio público 
realizada na Rua Minuano no Bairro Condá, informando porque o passeio público foi 
interrompido próximo à intersecção com a Rua Tupi. JUSTIFICATIVA:- Esta obra foi 
recentemente concluída, porém, constatamos que próximo ao cruzamento das Ruas Minuano e 
Tupi o passeio público não foi concluído. Solicitamos que o Poder Executivo realize a vistoria do 
local e notifique a empresa responsável, bem como, nos informe os motivos para a entrega da 
obra nestas condições e qual a previsão para correção e conclusão do passeio público.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

2. Requerimento nº 148/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que 
nos seja informado se há previsão para a realização de melhorias na Rua Rio Branco, entre a 
Avenida 24 de Outubro e o final da Rua no Bairro Condá, conforme indicação encaminhada em 
oportunidade anterior. JUSTIFICATIVA:- Moradores da referida rua solicitam a realização de 
serviços de cascalhamento e compactação do solo, que irão resolver os problemas 
paliativamente, até que seja realizada a pavimentação deste trecho, que segundo a população, 
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há muito tempo não recebe qualquer tipo de melhoria. Alguns dos moradores desta rua, que 
residem há décadas no mesmo endereço e, a despeito do desenvolvimento do Município 
continuam enfrentando dificuldades no acesso as suas propriedades, nos informaram que já 
foram, inclusive, protocolados pedidos junto a Prefeitura solicitando a realização das referias 
melhorias.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 149/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França e Sebastião Antonio, 
que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e ao Secretário Municipal de Administração de Planejamento, Senhor Erci Baldissera, 
solicitando que nos seja informado se há, no setor de planejamento da Prefeitura, Projeto para 
a realização de melhorias na sinalização de trânsito das ruas, avenidas e praças do Município. 
JUSTIFICATIVA:- Há muitos anos este problema é debatido, porém, nenhuma solução foi 
encontrada até o presente momento. Visitantes e até mesmo munícipes encontram 
dificuldades para se localizar devido à falta de placas indicativas dos logradouros municipais. 
Como sugestão, indicamos a realização de parcerias com os proprietários de lotes de esquina e 
com a Copel para utilização dos postes e/ou dos muros ou paredes das edificações para a 
fixação das placas. Os proprietários das residências de esquina poderiam, inclusive, ajudar a 
cuidar destas placas, dificultando a ação de vândalos. É possível ainda a realização de parcerias 
com a iniciativa privada para a viabilização das placas, diminuindo o investimento de recursos 
públicos. (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

4. Requerimento nº 150/2017, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio e Antonio França, 
que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e ao Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, 
solicitando que nos seja informado se há Projeto, em fase de planejamento ou elaboração, 
visando a realização de melhorias e readequações no Cemitério Municipal Jardim da Paz. 
JUSTIFICATIVA:- Principalmente agora com a aproximação do Dia dos Finados, aumentam o 
número de reclamações e questionamento que a população nos encaminha sobre o Cemitério 
Municipal, principalmente sobre: o quadro funcional do Cemitério, número de funcionários e 
funções; valores investidos em 2017 e previsão de investimentos para 2018; funcionamento do 
plantão e sistema de vigilância; reserva de terrenos; programas de manutenção; planos de 
expansão; melhorias no sistema de captação e drenagem de água e, qual o índice de furtos e 
qual a variação deste nos últimos anos. Diante destes questionamentos solicitamos 
informações para que possamos repassar à população. (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para deliberação em primeiro turno: 

5. Projeto de Lei nº 065/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 63ª revisão 
legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período de 
2014/2017, Lei nº 581/2016; 10ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, Lei nº 582/2016, bem como a 
abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente até a importância de              
R$ 4.232.000,00 (quatro milhões e duzentos e trinta e dois mil reais). (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência 
urgentíssima). 
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6. Projeto de Lei nº 066/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 2.066.000,00 (dois 
milhões e sessenta e seis mil reais). (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência urgentíssima). 

7. Projeto de Lei nº 067/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 1.006.356,00 (um 
milhão, seis mil e trezentos e cinquenta e seis reais). (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Sumário – em regime de urgência 
urgentíssima). 

• Matérias para despacho da Mesa Diretora: 

8. Indicação nº 210/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, 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 
reparos no passeio público do entorno da Escola Municipal Idalina Pasquotto Bonatto. 
JUSTIFICATIVA:- Próximos a Escola estão localizados o Centro Municipal de Educação Infantil e a 
Unidade Básica de Saúde do Bairro, o que gera um considerável movimento de crianças e 
adultos, muitos destes com dificuldade de locomoção ou empurrando carrinhos de bebê. 
Durante a construção do ginásio de esportes o trânsito de veículos pesados provocou danos em 
alguns pontos das calçadas, o que tem dificultado a circulação das pessoas, especialmente as 
que possuem alguma necessidade especial. Solicitamos a realização destas obras para que 
sejam garantidas melhores condições de trafegabilidade à população do Bairro. 

9. Indicação nº 211/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
abertura da Rua Rio de Janeiro, entre a Rua Alagoas e a Avenida 24 de Outubro. 
JUSTIFICATIVA:- A Rua Rio de Janeiro possui intenso tráfego de veículos, sendo utilizada, 
inclusive, pelo transporte coletivo intermunicipal, auxiliando na distribuição do trânsito na 
região central do Município. A abertura desta via entre a Rua Alagoas e a Avenida 24 de 
Outubro iria melhorar o tráfego de veículos, facilitando o deslocamento e o acesso à avenida. 
No trecho citado a rua termina no Rio Bolinha, sendo utilizado por alguns moradores das 
imediações como local para descarte de sacolas de lixo e entulhos, o que tem preocupado e 
gerado transtornos aos moradores mais próximos. A intervenção do Poder Executivo neste 
trecho iria impedir, ainda, o descarte de lixo e a consequente contaminação da água, além de 
melhorar a qualidade de vida da população. 

10. Indicação nº 212/2017, 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 Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a instalação de duas 
lombadas na Avenida Osório Fellini, próximo ao conjunto habitacional. JUSTIFICATIVA:- Esta é 
uma reivindicação da população residente nesta região do Município, uma vez que esta avenida 
possui intenso tráfego de veículos e pedestres, e muitos motoristas não respeitam os limites de 
velocidade, potencializando o risco de acidentes. 

11. Indicação nº 213/2017, de autoria dos Vereadores Antonio França, Sebastião Antonio e Valdir 
Candido de Oliveira, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Senhor 
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Hermogênio Batista, indicando a readequação do redutor de velocidade localizado na Rua 
Iguaçu, próximo ao cruzamento com a Avenida Brasil. JUSTIFICATIVA:- Devido ao histórico de 
abusos de velocidade foram, ao longo dos anos, instaladas muitas lombadas na Rua Iguaçu, 
principalmente nas intersecções de maior movimento. A que está localizada próximo ao 
cruzamento com a Avenida Brasil, devido as melhorias realizadas na pavimentação, se tornou 
muito baixa, motoristas que passam diariamente por este ponto sabem que não é preciso 
diminuir a velocidade, fazendo com que muitos trafeguem acima da velocidade permitida, 
colocando em risco a sua segurança e a dos moradores das imediações. Solicitamos sua 
readequação, ajustando a altura e demarcando a sinalização horizontal, o que irá garantir 
maior segurança a todos. 

12. Indicação nº 214/2017, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio e Antonio França, que 
solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e ao Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Senhor Hermogênio Batista, 
indicando a instalação de uma lombada na Rua Piauí, próximo ao cruzamento com a Rua Acre. 
JUSTIFICATIVA:- A Rua Piauí é utilizada por muitos munícipes para o deslocamento até a Rua 
Iguaçu com direção a PR-495, assim como via de retorno do mesmo trajeto. Próximo ao 
cruzamento com a Rua Acre e com a Avenida Pedro Soccol, muitos motoristas tendem a 
trafegar em velocidades incompatíveis com perímetros urbanos, o que tem preocupado a 
população residente nesta área, devido ao grande fluxo também de pedestres por este trecho. 
A instalação de uma lombada irá atender ao anseio da população e garantir maior segurança a 
todos.  

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 20 de outubro de 2017. 

 
                                     

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


