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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 20 DE MARÇO DE 2017, ÀS 15h00min. 

PAUTA 

I. ABERTURA 

• Chamada dos Senhores Vereadores. 

• Leitura do texto Bíblico: 

o Vereador SIDNEY FRANÇA. 

II. EXPEDIENTE 

• Leitura da Ata da 3ª Sessão Deliberativa Ordinária do dia 13 de março de 2017. 

• Leitura dos expedientes. 

• Leitura da seguinte proposição: 

a) Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 

concessão de uso de espaços públicos para instalação, manutenção, conservação e 

exploração publicitária e demais espaços destinados à publicidade nos próprios 

pertencentes ao Município de Medianeira, Estado do Paraná, dando outras providências. 

III. ORDEM DO DIA 

• Matérias para deliberação em ÚNICO TURNO: 

1. Requerimento nº 022/2017, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e Valdecir 

Fernandes, que requerem o envio de expediente ao Secretário Municipal de Administração 

e Planejamento, Senhor Erci Baldissera, solicitando as seguintes informações: a) se existe 

uma comissão destinada a avaliar as progressões horizontais e verticais dos Servidores 

Públicos Municipais?  b) com que frequência são realizadas avaliações para identificação de 

funcionários com progressões em atraso? c) quais os motivos, pendências ou impeditivos 

para que progressões já solicitadas não tenham sido concedidas? JUSTIFICATIVA:- A 

progressão horizontal e vertical é direito dos Servidores Públicos do Município, cabendo à 

administração apenas verificar se foram atendidas as exigências do art. 18 da Lei nº 

085/2005, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos 

Municipais e o Sistema de Avaliação de Desempenho por Objetivos. Requeremos estas 

informações pois fomos informados que funcionários que já solicitaram suas progressões 
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ainda não foram atendidos, mesmo cumprindo todas as exigências da referida Lei. 

(quórum: maioria simples). 

2. Requerimento nº 023/2017, de autoria dos Vereadores Valdecir Fernandes e Nelson José 

de Bona, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

Senhor Ricardo Endrigo, solicitando informações sobre o projeto de revitalização da 

Avenida 24 de Outubro, no trecho entre o viaduto da Frimesa até a Rua Rui Barbosa. 

JUSTIFICATIVA:- Em resposta ao Requerimento nº 054/2016, de 17 de maio de 2016, o 

Poder Executivo nos informou que o referido projeto de revitalização já constava nas obras 

do Paraná Urbano, aprovado pelo SEDU/Paranacidade, porém, aguardando trâmite e 

aprovação da Concessionária EcoCataratas para lançamento da licitação. Gostaríamos de 

saber que providências foram tomadas desde então e qual a situação atual deste pleito. O 

referido trecho é via de acesso ao Bairro Jardim Irene e aos Loteamentos Florença, 

Pitangueiras, e Jardim das Laranjeiras, possuindo grande fluxo de veículos e pedestres. 

Recebemos reclamações constantes dos moradores que utilizam este trecho da avenida, 

que relatam as dificuldades e perigos decorrentes da atual condição do pavimento e da 

falta de acostamento que gera o estreitamento da pista quando há carros estacionados. 

(quórum: maioria simples). 

3. Requerimento nº 024/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer o 

envio de expediente ao Gerente da Agência dos Correios de Medianeira, Senhor Marcelo 

Simioni de Abrão, solicitando que nos seja informado quais os motivos para a não 

realização do serviço de entrega de correspondências no Loteamento Vila Verde, bem 

como, quais as medidas a serem tomadas para que a população do referido Loteamento 

seja atendida por este serviço. JUSTIFICATIVA:- O serviço de entrega de correspondências é 

essencial para a população, atualmente o Governo do Estado, bancos e lojas, encaminham 

cobranças e documentos pelos correios, além de produtos comprados pela internet. 

Solicitamos estas informações para que possamos repassar a população, que não entende 

os motivos pelos quais não é atendida por este importante serviço. (quórum: maioria 

simples). 

4. Requerimento nº 025/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim 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 Planejamento do Município, projeto 

que vise a recuperação dos trechos de maior prioridade das vias por onde passam os 

ônibus do transporte coletivo nos bairros. JUSTIFICATIVA:- Em reunião com moradores do 

Loteamento Florença, estes nos relataram grande preocupação com o estado de 

conservação das ruas e avenidas. Usuários do transporte coletivo informaram ainda, que 

principalmente no Florença, a condição é crítica devido ao desnivelamento da 

pavimentação poliédrica. Sabedores de que estas condições se repetem em demais 

localidades do Município, resolvemos solicitar ao Executivo informações sobre a 
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recuperação de todas as vias utilizadas pelo transporte coletivo. (quórum: maioria 

simples). 

5. Requerimento nº 026/2017, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que requer o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

solicitando que nos seja informado se há projeto para a implantação de rede de esgoto nos 

Bairros Itaipu e Independência e Loteamentos Dom Pedro e Pinandi. JUSTIFICATIVA:- É 

proposta de campanha desta administração a expansão da rede de esgoto do Município. A 

população dos bairros está ansiosa e nos cobra sempre que possível, informações sobre a 

realização desta melhoria. Exercendo a função de Vereador, solicitamos ao Executivo que 

nos informe sobre a realização de projetos para a instalação da rede de esgoto nos 

referidos bairros, para que possamos informar a população. (quórum: maioria simples). 

• Matérias para deliberação em SEGUNDO TURNO: 

6. Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 

do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, a ser desenvolvido diretamente pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social. (quórum: maioria absoluta). 

• Matérias para deliberação em PRIMEIRO TURNO: 

7. Projeto de Lei nº 009/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a cessão de 

servidor público municipal do quadro efetivo para a Associação Medianeirense de 

Portadores de Parkinson, dando outras providências. (quórum: maioria simples) 

8. Projeto de Lei nº 012/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 56ª 

revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 

período de 2014/2017, Lei nº 581/2016; 3ª 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 especial ao orçamento vigente até a importância de 

R$ 5.482.441,45 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta 

e um reais e quarenta e cinco centavos). (Aplicação de saldo de recursos à título de 

superávit financeiro por fonte de recurso apurado em balanço patrimonial do exercício de 

2016). (quórum: maioria simples). 

9. Projeto de Lei nº 013/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 71,60 (setenta e 

um reais e sessenta centavos). (Secretaria Municipal de Agricultura Sustentável e 

Abastecimento. Devolução de saldo residual do convênio nº MAPA 791830/2013 – 

aquisição de implementos agrícolas). (quórum: maioria simples). 

10. Projeto de Lei nº 014/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar ao orçamento vigente até a importância de R$ 101.388,58 
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(cento e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos). (Adequação 

aos órgãos competentes). (quórum: maioria simples). 

11. Projeto de Lei nº 015/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de 

crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância de R$ 159.123,25 (cento 

e cinqüenta e nove mil, cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). (Criação de 

elemento de despesa não previsto quando da elaboração da peça orçamentária). (quórum: 

maioria simples). 

• Matérias para DESPACHO DA MESA DIRETORA: 

12. Indicação nº 034/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a realização de recape asfáltico na Rua Piauí, entre a Rua Argentina e a Avenida 

Pedro Soccol. JUSTIFICATIVA:- Esta rua possui intenso tráfego de veículos, pois a população 

de toda a sua extensão e proximidades a utiliza como via de acesso ao CISI, ao Loteamento 

Santos Dumont e a PR-495, há vários estabelecimentos comerciais instalados no trecho 

especificado, além de ser utilizada por caminhões como rota de acesso ao Moinho Iguaçu. 

São estes os motivos pelos quais indicamos ao Executivo que recupere sua pavimentação. 

13. Indicação nº 035/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a realização de recape asfáltico na Rua São Paulo, entre a Rua Sarandi e a 

Avenida Pedro Soccol. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho da Rua São Paulo possui intenso 

tráfego de veículos em função do supermercado localizado na região, além de ser rota do 

transporte coletivo municipal. 

14. Indicação nº 036/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a pavimentação da Rua Paraíba, entre as Ruas Iguaçu e Acre, bem como da Rua 

Acre e da Rua Projetada, entre as Ruas Santiago e Guaíra, no Bairro Nazaré. 

JUSTIFICATIVA:- Estes são os únicos trechos sem pavimentação neste perímetro do 

Município. Tendo em vista que o Poder Executivo tem cumprido com suas metas de 

pavimentar todas as vias e recuperar as de maior circulação, indicamos e acreditamos que 

os referidos trechos logo serão atendidos. 

15. Indicação nº 037/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Gerente Regional da Sanepar, Senhor Nilton Perez Mollinari, 

indicando o envio de equipe técnica para a confluência das Ruas Argentina e Santa 

Catarina, no Município de Medianeira, para que averigúem os motivos para o forte cheiro 

de esgoto sentido nestas proximidades. JUSTIFICATIVA:- Não é visível para quem circula 

por esta região qual a fonte do forte cheiro sentido, porém, é extremamente desagradável 
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que na região central do Município as pessoas tenham de conviver com este incomodo. O 

odor é característico de rede de esgoto com vazamento, por este motivo solicitamos a 

Sanepar que identifique as causas e tome as medidas necessárias para solucionar o 

problema ocorrido. 

16. Indicação nº 038/2017, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a elaboração e envio para a Câmara Municipal, de Projeto tornando a Avenida 

Lagoa Vermelha, entre as Ruas Iguaçu e Sarandi, Zona de Comércio e Serviço Local. 

JUSTIFICATIVA:- É solicitação da população local a transformação deste trecho da Avenida 

Lagoa Vermelha em Zona Comercial, em função da já existência de comércios neste trecho. 

17. Indicação nº 039/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, que solicita o 

envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 

indicando a realização de projeto de mobilidade urbana destinado a criação de ciclovias 

nas principais ruas e avenidas do Município. Indicamos ainda que inicialmente sejam 

atendidas as Avenidas Pedro Soccol, José Callegari e 24 de Outubro, bem como a Rua 

Bahia, entre as Avenidas Brasil e 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- Há um aumento visível no 

número de adeptos ao ciclismo em nosso Município, uma atividade física saudável, não 

poluente, que reduz o fluxo de veículos no trânsito, não ocupa vagas de estacionamento e 

ainda representa economia financeira àqueles que utilizam a bicicleta no dia a dia. O 

Município deve abraçar esta ideia e incentivar esta prática, com a criação de ciclovias que 

proporcionem maior segurança aos adeptos, motivando mais pessoas a aderirem a este 

meio de transporte, ajudando inclusive a fomentar este ramo de atividade. 

18. Indicação nº 040/2017, de autoria do Vereador Antonio França Benjamim, que solicita o 

envio de expediente ao Gerente de Engenharia da EcoCataratas, Senhor Silvio Caldas, 

indicando a recolocação dos tachões e readequação da sinalização de trânsito horizontal e 

vertical na Avenida 24 de Outubro, no acesso a BR-277 no Bairro Ipê, em frente a Empresa 

Dalgás. JUSTIFICATIVA:- A falta de sinalização neste acesso já provocou vários acidentes, 

pois a grande maioria dos motoristas que utilizam o acesso à rodovia não reduzem a 

velocidade, em função da não existência dos tachões dividindo as pistas, bem como, pela 

falta de placas de alerta, ou faixas indicativas no asfalto. 

19. Indicação nº 041/2017, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o envio 

de expediente ao Secretário Municipal de Planejamento e Administração, Senhor Erci 

Baldissera, indicando que seja determinado ao setor competente da municipalidade, o 

envio de Fiscal para averiguar a situação do Ferro Velho localizado na Avenida José 

Callegari, ao lado da Filtrovel, uma vez que nos informaram que há neste local o depósito 

de sucatas de veículos em cima de onde deveria existir o passeio público. JUSTIFICATIVA:- 

Fomos procurados por cidadãos que diariamente transitam por esta avenida, que nos 
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informaram que no referido local são obrigados a transitarem pela via de rolamento, pois 

há sucatas de veículos obstruindo a passagem. 

20. Indicação nº 042/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 

expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 

pavimentação com lama asfáltica nas ruas próximas ao novo Paço Municipal. 

JUSTIFICATIVA:- Com o avanço das obras do novo Paço Municipal a população vê a 

transformação de uma antiga área degradada em um belo parque e na nova sede do Poder 

Executivo Municipal. Porém, essa transformação traz também algumas preocupações com 

o aumento do fluxo de veículos e pedestres nas ruas próximas, várias delas necessitando 

de melhorias. A população residente nestas ruas nos solicitou auxílio na busca pela 

colocação de lama asfáltica, revitalizando todas as vias dessa região. 

21. Indicação nº 043/2017, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que solicita o envio de 

expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, indicando a 

pavimentação com lama asfáltica na Rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida 24 de 

Outubro e a Escola Angelo Darolt. JUSTIFICATIVA:- Pais de alunos nos solicitaram auxílio na 

busca pela pavimentação asfáltica neste trecho da Rua Rio Grande do Norte, pois a 

pavimentação poliédrica existente apresenta várias imperfeições, o que dificulta a 

trafegabilidade de toda a comunidade escolar e da população local. 

IV. PRONUNCIAMENTOS 

• Vereadores inscritos em lista própria: 

V. ENCERRAMENTO 

• Avisos e considerações finais. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 17 de março de 2017. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 

 
Antonio França  
1º Secretário 


