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PAUTA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 14ª LEGISLATURA
EM 12 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15h00min.
1. ABERTURA
- Chamada dos Senhores Vereadores.
- Leitura do texto Bíblico: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA.
2. PERÍODO DO EXPEDIENTE
- Discussão e votação da Ata da Sessão anterior.
- Leitura dos expedientes.
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Matérias para deliberação em único turno:
ITEM 01
Requerimento nº 016/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, 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 que nos seja informado se está
incluso nos projetos da Divisão de Infraestrutura Urbana, para 2018, a realização de recape asfáltico
na Rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida 24 de Outubro e a Escola Municipal Angelo Darolt.
JUSTIFICATIVA:- No ano de 2017, encaminhamos ao Poder Executivo a Indicação nº 043/2017 e o
Requerimento nº 108/2017, indicando e solicitando informações sobre a realização de recape asfáltico
no referido trecho da Rua Rio Grande do Norte, recebendo como resposta, através do Ofício nº
367/2017, informações de que não havia previsão para a realização desta melhoria. Ao final do ano de
2017 aprovamos o orçamento para o exercício de 2018, que designou aproximadamente 16 milhões
para a Secretaria Municipal de Obras. Somos sabedores das inúmeras responsabilidades da Secretaria,
porém, a realização de recape asfáltico no referido trecho é uma reivindicação antiga da população
local e da comunidade escolar, motivo pelo qual, solicitamos que nos seja informado se para o
exercício de 2018, há previsão para a sua realização.- (Quórum para aprovação: maioria simples).(Processo de votação: simbólico).
ITEM 02
Requerimento nº 017/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que requer o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, solicitando que nos seja
informado quais os planos da Prefeitura para o terreno onde funcionava a Clínica da Mulher na
Avenida Brasil. Aproveitamos a oportunidade para indicar que, caso ainda não haja planos, o mesmo
seja readequado para funcionar como estacionamento da UPA. JUSTIFICATIVA:- Recentemente fomos
questionados pela população local e cidadãos que já necessitaram de atendimento, sobre os
problemas ocasionados pelo excesso de veículos estacionados na Avenida Brasil, nas proximidades da
UPA, sendo esta via bastante movimentada, o que já ocasionou pequenos acidentes e tem levado
insegurança para o trânsito no local. Os mesmos cidadãos levantaram a hipótese de utilizar o terreno
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onde funcionava a Clínica da Mulher como estacionamento, facilitando o acesso da população, tendo
em vista que muitas pessoas que procuram atendimento estão debilitadas, além de reduzir o risco de
acidentes.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 03
Requerimento nº 018/2018, 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 Esporte e Lazer, Senhor Joselito Muniz dos Santos, solicitando que nos seja informado se a
secretaria tomou conhecimento das reuniões de apresentação do projeto “CBF Social”, realizadas em
Foz do Iguaçu e, se há interesse de adesão ao Projeto. JUSTIFICATIVA:- O Projeto CBF Social foi
desenvolvido pela Confederação Brasileira de Futebol e viabilizada em nossa região através de
parceria com a Itaipu Binacional. Este projeto tem por objetivo integrar os jovens em práticas
saudáveis e desportivas, tendo como referência os valores de vida que o futebol proporciona. No
modelo adotado para nossa região serão contempladas crianças com idades de 6 a 12 anos com a
prática de futebol de campo, futebol sete, futsal e futevôlei. Nos Municípios que aderirem, a Itaipu irá
financiar parte do projeto e a CBF irá fornecer a metodologia e uniformes, além de fazer o
acompanhamento in loco e online, para que seja seguido o padrão exigido. O foco, embora a
metodologia tenha sido desenvolvida com a participação da comissão técnica da seleção brasileira,
não é formar atletas de alto rendimento, mas a formação de valores nas crianças.- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
Matérias para deliberação em segundo turno:
ITEM 04
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).- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 05
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).- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
ITEM 06
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).- (Quórum para
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
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Matérias para deliberação em primeiro turno:
ITEM 07
Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2018, de autoria dos Vereadores Antonio França, Tarcísio Becker
Sobrinho e Valdir Candido de Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação Medianeirense de
Bocha.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).
Matérias para despacho da Mesa:
ITEM 08
Indicação nº 016/2018, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José Bernardon, indicando a recuperação da
estrada que vai da Comunidade Mineira, até a estrada que liga a Comunidade Dourado ao Morro da
Salete. JUSTIFICATIVA:- A referida estrada é utilizada para o transporte de máquinas agrícolas,
caminhões com insumos ou escoando a produção, ônibus do transporte escolar e demais veículos da
população local. O trânsito destes veículos é prejudicado pelo estado de conservação da via, elevando
os custos para os produtores e tornando desconfortável e inseguro o transporte escolar e a circulação
da população como um todo.
ITEM 09
Indicação nº 017/2018, 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 realização de “operação tapa
buracos”, na Rua Jones Fellini, no Loteamento Veneza, Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- Moradores desta
rua não possuem alternativas à sua utilização e a via apresenta péssimas condições de trafegabilidade,
gerando, até mesmo, danos aos veículos que tem de transitar diariamente pelo trecho. A realização de
“operação tapa buracos” irá, ao menos, diminuir as imperfeições da via, melhorando as condições de
trafegabilidade até que a realização de medidas mais duradouras seja possível.
ITEM 10
Indicação nº 018/2018, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de expediente
ao Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Senhor Hermogênio Batista, indicando a instalação
de uma lombada na Rua da Ciência, no Loteamento Dom Pedro, Bairro Independência.
JUSTIFICATIVA:- Moradores desta rua nos informaram que muitos motoristas têm transitado em
velocidades incompatíveis com áreas residenciais. A instalação de uma lombada via disciplinar a
velocidade com que estes motoristas trafegam e garantir maior segurança à população.
ITEM 11
Indicação nº 019/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o envio de
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a recuperação
das placas que nomeiam os logradouros nos loteamentos Santos Dumont, Cidade Alta II e Florença.
JUSTIFICATIVA:- Os referidos loteamentos possuem as placas nomeando todas as suas ruas, porém,
com o passar do tempo as inscrições desbotaram, necessitando de repintura para que seja possível a
identificação dos respectivos nomes.
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ITEM 12
Indicação nº 020/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, 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 realização de
pavimentação poliédrica no trecho de estrada que fica entre o Rio Ocoi e o Rio Feijão Verde, no
Distrito de Maralúcia. JUSTIFICATIVA:- A população local aguarda há anos a realização desta melhoria,
pois o trecho apresenta péssimas condições de trafegabilidade, com buracos e imperfeições por toda a
sua extensão. Sendo a principal rota para o escoamento da produção agrícola e fazendo parte do
trajeto do transporte escolar, a pavimentação deste trecho beneficiar grande número de munícipes.
ITEM 13
Indicação nº 021/2018, 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 vistoria e colocação de tampa na
boca de lobo localizada na esquina da Avenida Lagoa Vermelha com a Rua Iguaçu. JUSTIFICATIVA:- A
boca de lobo sem tampa representa risco de acidentes, principalmente com crianças, além de permitir
o depósito de entulhos, que podem ocasionar o entupimento das galerias pluviais.
ITEM 14
Indicação nº 022/2018, 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 vistoria e reparos na rede de
galerias pluviais da Rua Rui Barbosa, no Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- Sempre que ocorrem
precipitações de grande volume as galerias pluviais desta rua não conseguem escoar a água
adequadamente, evidenciando que há pontos de entupimento nas galerias ou nas bocas de lobo. As
enxurradas que se formam em consequência dessa incapacidade na captação e escoamento geram
prejuízos ao patrimônio público e a população local.
4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS
- Vereadores inscritos.
5. ENCERRAMENTO
- Avisos e considerações finais.
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 09 de março de 2018.

Sebastião Antonio
Presidente

Antonio França
1º Secretário
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