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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 30 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  NELSON JOSÉ DE BONA. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 11ª Sessão Plenária Deliberativa Extraordinária do dia 24 de 
outubro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 151/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o envio 
de expediente à Deputada Estadual, Senhora Claudia Pereira, solicitando a viabilização, junto 
ao Governo do Estado, de uma Emendar Parlamentar para a aquisição de cinquenta 
computadores para o Laboratório de Informática do Colégio Estadual João Manoel Mondrone. 
JUSTIFICATIVA:- O Colégio Estadual João Manoel Mondrone foi inaugurado em Medianeira no 
ano de 1967, direcionando, desde então, esforços na oferta de um ensino público de qualidade, 
atendendo atualmente ao Ensino Fundamental, Médio Regular e Médio Profissionalizante com 
Cursos Técnicos de Formação de Docentes, Administração e Informática. O Colégio oferta ainda 
curso de espanhol, através do CELEM – Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, e Curso 
Técnico em Administração integrado ao PROEJA -  Programa Nacional de Integração da 
Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
As utilidades e os benefícios no desenvolvimento de diversas habilidades, fazem do 
computador um importante recurso pedagógico, não há como a escola deixar de reconhecer a 
influência da informática na sociedade moderna e os reflexos dessa ferramenta na área 
educacional. Com a utilização do computador na educação é possível ao Professor e ao Colégio, 
dinamizarem o processo de ensino e aprendizagem, com aulas mais criativas, motivadoras e 
que despertem nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender. A dimensão da informática 
não está, portanto, restrita à informatização da parte administrativa da escola ou no ensino da 
informática para os alunos. Diante do exposto, solicitamos a viabilização de uma Emenda 
Parlamentar para a aquisição de 50 computadores para o Colégio, atendendo a demanda e aos 
anseios da comunidade escolar.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 
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2. Requerimento nº 152/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio de 
expediente ao Deputado Estadual, Senhor José Carlos Schiavinato, solicitando seus bons 
préstimos em viabilizar recursos através de Emenda Parlamentar, para a pavimentação de 
aproximadamente 3 quilômetros de estradas rurais, compreendendo o trecho entre o 
perímetro urbano à Comunidade da Linha Graça Aranha no Município de Medianeira. 
JUSTIFICATIVA:- A referida estrada é utilizada pelos moradores da Linha Graça Aranha e da Vila 
Rural, é via acesso ao Aterro Municipal, ao Centro de Triagem de Materiais Recicláveis, 
administrado pela Associação dos Agentes do Meio Ambiente (ASSAMA), ao Canil Municipal, 
administrado pela ONG. S.O.S. Focinho, além de ser rota importante para o escoamento da 
produção agrícola local. Com uma extensão aproximada de 3km, esta estrada é muito 
movimentada e necessita de melhorias que venham a proporcionar maior comodidade e 
rapidez nos deslocamentos diários necessários ao bom funcionamento das estruturas públicas 
instaladas, bem como, da população e da produção agrícola, motivo pelo qual, solicitamos a 
viabilização de recursos para a pavimentação deste trecho.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 153/2017, 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, no setor de obras ou planejamento, estudos para a instalação de um 
redutor de velocidade na Avenida 24 de Outubro, próximo a Empresa Pedrita, conforme 
indicação encaminhada em oportunidade anterior. JUSTIFICATIVA:- Devido ao acesso da BR-277 
para a Avenida 24 de Outubro, existente nestas proximidades, muitos veículos transitam em 
velocidades incompatíveis com a via, levando insegurança para todos que circulam por esta 
região, principalmente nos horários de início e termino das aulas dos Colégios Municipais e do 
expediente comercial, pois além do fluxo de veículos e pedestres composto pelos funcionários 
das empresas próximas e moradores do Bairro, está localizada nesta área a Escola Municipal 
Angelo Darolt. Estas características levaram moradores do Bairro e pais de alunos há nos 
procurarem para solicitar a instalação de um redutor de velocidade, oportunidade em que 
apresentamos a referida indicação. Como até o momento não possuímos informações sobre a 
tomada de providências nesse sentido, solicitamos que nos seja informado se há estudos para a 
realização desta melhoria.- (Processo de votação: simbólico). 

• Matérias para deliberação em primeiro turno: 

4. Projeto de Lei do Legislativo nº 004/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
declara de utilidade pública a Associação Esportiva West Soldiers Football.- Sem Emendas.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: Ordinário). 

5. Projeto de Lei do Legislativo nº 008/2017, 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.- Sem Emendas.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- 
(Processo de votação: simbólico). (Rito: Ordinário). 

• Matérias para despacho da Mesa Diretora: 

6. Indicação nº 215/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando o 
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remodelamento do canteiro central da Avenida Brasil, junto a Praça Ângelo Darolt, retirando os 
obstáculos ali colocados. JUSTIFICATIVA:- Os obstáculos não ajudam no visual da praça e 
demonstram que este improviso se tornou permanente, indicamos que o Executivo estude uma 
forma de retirar aqueles obstáculos do meio da pista, remodelando o canteiro central, 
melhorando o aspecto visual e garantindo maior segurança no trânsito de veículos e pedestres. 

7. Indicação nº 216/2017, 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 o envio de equipe 
para desentupir e realizar reparos na boca de lobo localizada na esquina da Avenida Brasil com 
a Rua Ceará, próximo ao Mercado Maronesi. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados por moradores 
e empresários da região que com as constantes chuvas das últimas semanas evidenciou-se este 
problema, e que o escoamento inadequado tem gerado alagamentos em alguns pontos, motivo 
pelo qual indicamos a tomada de providências. 

8. Indicação nº 217/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
substituição das lâmpadas da iluminação pública na Rua Pará, no trecho entre as Ruas Lígia 
Fogassa e Curitiba, no Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- Vias bem iluminadas asseguram maior 
comodidade ao percurso dos munícipes no trajeto de retorno do trabalho, da escola, de 
eventos e práticas esportivas realizadas em períodos noturnos, garantindo maior segurança, 
consequente redução nos índices de criminalidade e a visualização de possíveis obstáculos com 
antecedência. Com o tempo de uso as lâmpadas do referido trecho se desgastaram, emitindo 
níveis cada vez mais baixos de luminosidade. Diante do exposto, aguardamos a tomada de 
providências por parte do setor competente da municipalidade. 

9. Indicação nº 218/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando o 
fechamento da Avenida Brasília, no trecho da Praça Ângelo Darolt, aos finais de semana e 
feriados, das 15:00 às 00:00 horas. JUSTIFICATIVA:- A Praça Ângelo Darolt tem sido um ponto 
de encontro para as famílias medianeirense. Com o intenso calor, nos feriados e finais de 
semana muitas pessoas se reúnem para aproveitarem momentos de lazer e descanso com a 
família e amigos. Há, ainda, o parquinho infantil e a pista de skate, que reúnem um grande 
número de jovens e crianças, contribuindo para uma grande concentração de pessoas neste 
perímetro. Munícipes preocupados com a segurança do local nos informaram que nos dias mais 
movimentados o grande fluxo de veículos tem potencializado o risco de acidentes, motivo pelo 
qual, indicamos ao Poder Executivo que realize o fechamento desta via, levando maior 
segurança a todos. 

10. Indicação nº 219/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio de 
expediente ao Secretário Municipal de obras, Senhor Eduardo Baratto e ao Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, indicando a realização de 
alterações nas rotas do Transporte Coletivo Municipal, bem como, a construção de novos 
pontos de ônibus, de modo a melhor atender à população do Loteamento Santos Dumont. 
JUSTIFICATIVA:- Essa é uma região bastante populosa do Município e que ainda não é 
adequadamente atendida pelo transporte coletivo. Indicamos a readequação das linhas do 
transporte coletivo nessa região e a instalação de um ou mais pontos de ônibus dotados de 
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estrutura mínima que permita à população aguardarem o transporte com comodidade e 
protegidos das intempéries do tempo. 

11. Indicação nº 220/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e à Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, indicando a construção de 
uma nova sala para a Secretaria e utilização da atual para a instalação da Sala de Recursos 
Multifuncionais da Escola Municipal Idalina Pasquotto Bonatto. JUSTIFICATIVA:- O Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncionais da Escola 
Municipal Idalina Pasquotto Bonatto, tem o papel de apoio e suporte no processo de 
estruturação de uma proposta inclusiva que se inicia na escola, oferecendo ao aluno, 
alternativas metodológicas que oportunizam o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem, acompanhando e estimulando a conquista da sua autonomia. O AEE tem por 
função ainda: oportunizar ao aluno maiores possibilidades e níveis de aprendizagem; intervir 
pedagogicamente para que os alunos desenvolvam áreas que se encontram em defasagem e 
aprofundem os conceitos trabalhados no ensino regular; estimular a participação dos alunos 
em todas as atividades escolares compatíveis com suas características pessoais, interagindo 
com seus pares, visando atingir os objetivos propostos.  

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 27 de outubro de 2017. 

 
                                     

Sebastião Antonio 
Presidente 

 
 

Antonio França 
1º Secretário 


