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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 

Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 8ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  
EM 09 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA 

1.1. CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador PEDRO IGNÁCIO SEFFRIN. 

2. PERÍODO DO EXPEDIENTE 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR. 

2.2. LEITURA DOS EXPEDIENTES. 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1.  MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1 - Requerimento nº 039/2018, de autoria dos Vereadores Antonio França, Sebastião 
Antonio e Valdir Candido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Deputado 
Federal, Senhor Dilceu João Sperafico, solicitando seus bons préstimos em viabilizar 
recursos, através de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 
destinados a realização de melhorias nas estradas rurais do Município de Medianeira. 
JUSTIFICATIVA:- Em períodos de crise, como a que vivemos atualmente, evidencia-se a 
importância da agricultura e da pecuária para a economia do País. Medianeira, inclusa nessa 
realidade e pertencente a uma região especialmente reconhecida pelo cooperativismo 
agropecuário, tem em sua área rural e em seus produtores, uma importante força motriz para 
que o Município continue a crescer e se desenvolver. Mesmo diante deste cenário, fatores 
climáticos, como rigorosas precipitações, e a necessidade de constantes melhorias nas 
estradas rurais, tornam os recursos disponíveis insuficientes para que a Administração 
Municipal possa garantir a qualidade das vias que a população merece e necessita. Além de 
necessárias para garantir a locomoção da população rural, as estradas rurais em boas 
condições de trafegabilidade possibilitam o rápido acesso de insumos e o escoamento da 
produção, sem perdas de tempo e sem gerar custos desnecessários com manutenção de 
veículos e combustível. Por estes motivos, solicitamos ao nobre Deputado o dispêndio de 
esforços na viabilização dos recursos solicitados.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico). 

3.2. MATÉRIAS PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 2 - Indicação nº 038/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de melhorias na pavimentação, reparos nas bocas de lobo e 
desentupimento das galerias pluviais, na Rua Santa Luzia, entre as Ruas Paraíso e Gaúcha, 
e na Rua Paraíso, entre as Ruas Celso Ramos e Dom Olívio, no Distrito de Maralúcia. 
JUSTIFICATIVA:- Tanto a pavimentação poliédrica quanto as galerias pluviais destas ruas 
não recebem manutenção há anos, o que permitiu o agravamento de danos decorrentes da 
ação do tempo e do trânsito de veículos no pavimento, que possui, atualmente, imperfeições 
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que dificultam o tráfego diário, bem como, a quebra de bocas de lobo e o entupimento de 
alguns trechos das galerias pluviais, que devido a incapacidade de captação e escoamento 
da água das chuvas, tem gerado transtornos à população e contribuído, ainda mais, com a 
degradação do pavimento. 

ITEM 3 - Indicação nº 039/2018, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, ao 
Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
indicando a realização de pavimentação poliédrica na Comunidade Linha Pessali, no trecho 
entre a Rodovia Prefeito Vendelino Royer e o início do perímetro urbano do Município no 
Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho não é pavimentado e apresenta inúmeras 
imperfeições por toda a sua extensão, dificultando e tornando dispendioso o trânsito de 
veículos, especialmente veículos pesados escoando a produção agrícola local. Alguns 
moradores chegam a descrever os defeitos da via como verdadeiras “crateras”, devido a 
profundidade e extensão que possuem. Entendemos que vários pontos das estradas rurais 
necessitam de reparos, porém, indicamos que o referido trecho seja destacado como um dos 
que necessitam de pavimentação poliédrica, pois devido a aclividade do trecho, os reparos 
realizados degradam-se com extrema rapidez. 

ITEM 4 - Indicação nº 040/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a realização de recape asfáltico na Rua Amazonas, entre a Rua Iguaçu e 
a Avenida Pedro Soccol. JUSTIFICATIVA:- A pavimentação poliédrica deste trecho possui 
muitas imperfeições, o que dificulta o trânsito de veículos e pedestres. Segundo relatos de 
moradores locais, já ocorreram alguns acidentes com pessoas idosas que transitavam a pé 
pela rua, o que evidencia a extrema condição de falta de trafegabilidade que o pavimento 
apresenta. Indicamos que a Administração Municipal, quando do início de nova fase de 
melhorias e recape asfáltico no perímetro urbano, considere o atendimento desta rua. 

ITEM 5 - Indicação nº 041/2018, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a realização de recape asfáltico na Rua Espírito Santo, entre a Avenida 
Pedro Soccol e a Rua Minas Gerais. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que a 
pavimentação poliédrica deste trecho apresenta imperfeições que dificultam e tornam 
inseguro o trânsito de veículos e pedestres. Informaram-nos ainda, que as condições do 
pavimento têm, inclusive, provocado o desgaste prematuro dos veículos dos cidadãos que, 
em função de residirem neste trecho, transitam diariamente por esta via. Indicamos ao Poder 
Executivo que atenda a solicitação da população e realize o recape asfáltico desta rua. 

ITEM 6 - Indicação nº 042/2018, 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 melhorias na Rua Amazonas, nas proximidades da Escola Municipal Jaime 
Canet. JUSTIFICATIVA:- A comunidade escolar reivindica a realização de melhorias neste 
trecho, pois a atual pavimentação poliédrica está em péssimas condições de trafegabilidade. 
Diariamente nos horários de início e termino das aulas, esta rua recebe considerável volume 
de veículos e pedestres, que com as atuais condições do pavimento, enfrentam desconforto e 
insegurança. Realizar o recape asfáltico irá proporcionar maior segurança, para pais, 
professores, alunos e funcionários da referida Escola Municipal, bem como, à população 
residente em seu entorno. 
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ITEM 7 - Indicação nº 043/2018, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao 
Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a instalação de uma lombada na Rua 
França, no Loteamento Santos Dumont. JUSTIFICATIVA:- Moradores desta rua nos 
informaram que muitos veículos têm transitado em velocidades acima do permitido, levando 
insegurança à população, que se mantém em constante preocupação devido a frequência 
com essa situação se repete. As ruas deste Loteamento são sinalizadas e há lombadas nas 
vias de maior extensão, instalar um redutor de velocidade na Rua França irá contribuir com o 
oferecimento de melhores condições de segurança para todos. 

ITEM 8 - Indicação nº 044/2018, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo José 
Bernardon, indicando a realização de melhorias na estrada que liga as Comunidades São 
Francisco e Saltinho, e no ramal da mesma que dá acesso à Rodovia Prefeito Vendelino 
Royer. JUSTIFICATIVA:- Esta estrada é utilizada para o recebimento de insumos, 
escoamento da produção agrícola local e para o atendimento das demais necessidades dos 
moradores das referidas Comunidades. Estando em precário estado de conservação, muito 
em função dos estragos causados pelo recente período chuvoso, esta via não oferece as 
mínimas condições de trafegabilidade que a população necessita, dificultando e gerando 
elevado estresse mecânico aos veículos que, na falta de opções, transitam pelo referido 
trecho. 

ITEM 9 - Indicação nº 045/2018, de autoria dos Vereadores Nelson José de Bona e Valdecir 
Fernandes, que solicitam 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 realização de estudos para que os alunos do Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA sejam atendidos pelo transporte 
público escolar. JUSTIFICATIVA:- As aulas do CEEBJA de Medianeira são ministradas no 
período noturno, na Escola Estadual Olavo Bilac, porém, nos mesmos horários não são 
ofertadas aulas do Ensino Médio regular, e o transporte escolar não passa por esta Escola 
para atender especificamente aos alunos do CEEBJA. Fomos informados que vários alunos, 
em função da falta de meios de locomoção acessíveis para que pudessem se deslocar até a 
Escola, acabaram por desistir e abandonar as aulas. Esta modalidade de ensino foi criada 
para permitir que as pessoas que não tiveram acesso à educação na idade adequada 
possam concluir seus estudos, suprir estes cidadãos dos meios necessários para que 
possam dar sequências as suas vidas acadêmicas é um dever dos Poderes Públicos, por 
este motivo, indicamos ao Executivo Municipal que reorganize as rotas do transporte escolar, 
para que os alunos do CEEBJA de Medianeira sejam tratados em condições de igualdade 
frente aos demais estudantes do Município. 

4. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

5. ENCERRAMENTO 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 06 de abril  de 2018. 

 
Sebastião Antonio 

Presidente 
 
 

Antonio França 
1º Secretário 


