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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 32ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 15h00min. 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

 Vereador  VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 

II. EXPEDIENTE 

• Discussão e votação da Ata da 31ª Sessão Plenária Deliberativa Ordinária do dia 30 de 
outubro de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura das seguintes proposições: 

a. Projeto de Lei nº 032/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Medianeira, Estado do Paraná, para o quadriênio 2018/2021, 
dando outras providências. 

b. Projeto de Lei nº 053/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as 
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Medianeira, 
Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, dando outras providências. 

c. Projeto de Lei nº 062/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
estimativa das Receitas e a fixação das Despesas para o Orçamento Geral do Município de 
Medianeira, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2018, dando outras 
providências. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em único turno: 

1. Requerimento nº 154/2017, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que 
nos sejam informadas as providências tomadas com relação as Indicações nºs 175/2017 e 
176/2017, que solicitaram a colocação de lama asfáltica nas Ruas Ceará e Bahia. 
JUSTIFICATIVA:- Há vários estabelecimentos comercias instalados nas proximidades destes 
locais, o que gera um considerável fluxo de veículos e pedestres. Os referidos trechos possuem 
pavimentação poliédrica e há anos os moradores reivindicam ao Poder Executivo a colocação 
de lama asfáltica, o que proporcionaria maior comodidade e segurança aos moradores da 
região, bem como, aos que utilizam estas ruas para acesso aos estabelecimentos próximos.-
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 
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2. Requerimento nº 155/2017, de autoria do Vereador Antonio França, que requer 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 informações sobre 
existência de projeto para a instalação de um redutor de velocidade na Avenida José Callegari, 
entre as Ruas Rio Branco e Minas Gerais, em frente ao Supermercado Lar. JUSTIFICATIVA:- O 
intenso trânsito de pedestres e a grande quantidade de carros entrando e saindo dos 
estacionamentos têm preocupado os moradores das imediações e os funcionários do Mercado, 
pois há muitos motoristas que trafegam em velocidades incompatíveis com vias urbanas e 
levam ainda mais insegurança ao local. Por esta razão já foram encaminhadas solicitações em 
oportunidades anteriores, motivo pelo qual solicitamos informações neste sentido.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3. Requerimento nº 156/2017, 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 Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
indicando que uma das Academias ao Ar Livre que estão a disposição do Município por 
destinação do Deputado Estadual, Senhor Élio Lino Rusch, seja instalada no Loteamento 
Veneza, que a mesma seja colocada sobre uma base de concreto  com grama sintética, além do 
uso de máquinas para ajuste do terreno, bem como sua adequada iluminação. JUSTIFICATIVA:- 
O Deputado Élio Lino Rusch destinou para Medianeira Academias ao Ar Livre e a sugestão é 
para que uma destas seja instalada no local acima especificado, como forma de beneficiar os 
Munícipes residentes nestas proximidades, possibilitando a pratica de atividades físicas em um 
local adequado e com aparelhos destinados e este fim. Solicitação esta em atendimento a 
inúmeras famílias que querem além de usufruir da academia, preservar o local.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

4. Requerimento nº 157/2017, de autoria dos Vereadores Sebastião Antonio, Sidney França, 
Nelson José de Bona e Valdecir Fernandes, que requerem o envio de expediente ao Conselho 
Tutelar de Medianeira, convidando a entidade para, querendo, compareçam na última Sessão 
Ordinária do mês, para uso da palavra livre com o intuito de apresentar ao Poder Legislativo as 
atividades que estão sendo desenvolvidas e, se possível, proceder a entrega de relatório das 
mesmas. JUSTIFICATIVA:- O Conselho Tutelar desempenha um importante papel na garantia 
dos direitos da criança e do adolescente, desenvolvendo ações de prevenção e conscientização 
que resultam em melhor qualidade de vida para muitas famílias do Município. Os Conselheiros, 
assim como os Vereadores, são eleitos por voto popular e necessitam, por esta e outras razões, 
apresentar relatórios das ações desenvolvidas com o intuito de prestar contas a quem os 
elegeu. Somos sabedores que o Conselho Tutelar de Medianeira nada deixa a desejar nesse 
quesito, portanto, gostaríamos de convidar e ceder o espaço do Plenário da Câmara Municipal, 
para que consigam uma maior visualização e alcance na apresentação do relatório das 
atividades realizadas neste ano, uma vez que os Vereadores estarão cientes e poderão 
contribuir na divulgação destas informações para a população, bem como, as sessões são 
transmitidas ao vivo e ficam com vídeo disponível para visualizações futuras junto aos 
endereços eletrônicos oficias do Legislativo Municipal. Convidamos para a última sessão do 
mês, atendo a Resolução nº 003/94, que disciplina o uso da tribuna livre nas Sessões Ordinárias 
da Câmara Municipal de Medianeira.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 
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• Matérias para deliberação em segundo turno: 

5. 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 Team.- Sem 
Emendas.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). (Rito: 
Ordinário). 

6. 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: 

7. Indicação nº 221/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 
ampliação ou alteração das linhas do transporte Coletivo Municipal no Loteamento Jardim das 
Laranjeiras, passando a incluir a Rua Idalina Bonatto. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por 
moradores do Bairro que nos informaram que a alteração ou inclusão da referida rua irá 
melhor atender a demanda desta região do Município. Informaram também, que este pedido já 
foi encaminhado aos órgãos competentes, porém, não foi obtida reposta, motivo pelo qual, 
reforçamos esta solicitação e indicamos que o Poder Executivo determine ao setor competente 
a realização de estudos, e o mais breve possível atenda a esta demanda.  

8. Indicação nº 222/2017, 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 a realização de uma 
“operação tapa buracos” na Rua Santa Catarina, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- 
Moradores do Bairro nos informaram estarem preocupados com os buracos presentes na 
pavimentação, o que pode provocar acidentes, além de acelerar o desgaste dos veículos que 
diariamente transitam por esta via. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos. 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 01 de novembro de 2017. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 
 

Antonio França 
1º Secretário 


