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1. ABERTURA 

 

2. EXPEDIENTE 

 

3. ORDEM DO DIA 

PAUTA DA 16ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA 

EM 14 DE JUNHO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 
 
 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

1.2.  LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador  DOUGLAS RODRIGO GERVIACK. 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 15ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, DO DIA 9/6/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES: 

2.3.1. Projeto de Lei n.º 028/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dá nova redação à 
dispositivos da Lei n.º 051, de 17 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o sistema tributário 
do Município de Medianeira, e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Finanças e Orçamento. 

2.3.2. Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2021, de autoria da Vereadora Lucy Regina 
Andreola Fernandes, que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que 
tenham sido condenadas pelas Leis Federais n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e n.º 
13.104/2015 (Lei do Feminicídio), e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Finanças e Orçamento. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 
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3.1. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1. Requerimento nº 116/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Adriano José da Silva, 
solicitando a viabilização de um kit de robótica para o Colégio Cívico Militar Tancredo Neves. 
JUSTIFICATIVA:- O ensino da robótica nas escolas inicia e incentiva o aluno a aprender 
tecnologia com base nos três pilares da robótica: mecânica, elétrica e programação. O aluno 
percebe que pode usar conhecimentos adquiridos da robótica em outras disciplinas 
(matemática, história, física, geografia, etc.), motivando o dispêndio de maior empenho nos 
estudos e facilitando a fixação dos conceitos aprendidos em sala de aula de forma divertida e 
descontraída. Ademais, proporciona uma maior independência, responsabilidade, autonomia 
e senso crítico, tornando o aluno mais preparado para os novos desafios do mundo atual. A 
disponibilização deste kit irá possibilitar a formação de uma turma de aproximadamente 25 
alunos, que estarão manuseando e utilizando esse kit para aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 117/2021, de autoria dos Vereadores Douglas Rodrigo Gerviack e 
Valdir Candido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Diretor Superintendente 
da EcoCataratas, Senhor Silvio Caldas, com cópia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Senhor Antonio França, solicitando a instalação de lombadas eletrônicas na Rodovia BR-277, 
nos trechos próximos ao início do perímetro urbano, nos dois sentidos. JUSTIFICATIVA:- No 
trecho que pertence ao perímetro urbano a velocidade máxima permitida na Rodovia é de 
80km/h, porém, muitos motoristas transitam visivelmente acima desta velocidade, 
ultrapassando até mesmo a máxima permitida de 110km/h. A fiscalização quanto a motoristas 
infratores pertence à Polícia Rodoviária Federal, que não pode estar permanentemente 
fiscalizando pontos específicos da Rodovia. Para disciplinar a velocidade de forma segura, há 
nos perímetros urbanos de vários Municípios lombadas eletrônicas, instaladas em pontos 
estratégicos. Solicitamos que sejam instaladas lombadas eletrônicas nos trechos onde se 
inicia o perímetro urbano nos dois sentidos, trazendo maior segurança a todos.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

ITEM 3. Requerimento nº 118/2021, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira e 
Douglas Rodrigo Gerviack, que requerem o envio de expediente ao Deputado Federal, 
Senhor Ricardo José Magalhães Barros, solicitando a viabilização de recursos, junto ao 
Governo Federal, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para recape asfáltico na 
área rural do Município, mais especificamente na Linha Cabeceira do Represo. 
JUSTIFICATIVA:- Em tempos de pandemia e crise econômica em nosso País e no mundo, 
são as atividades relacionadas a agricultura e a pecuária que sustentam as principais fontes 
de renda. Longos períodos sem o devido investimento comprometem nossas estradas rurais, 
e consequentemente, todo o ciclo produtivo, desde a cultura do solo até o produto final, 
encarecido desde o recebimento dos insumos até o escoamento da produção. Medianeira 
possui como principal atividade econômica a produção agropecuária, necessitando de 
infraestrutura adequada para enfrentar essa realidade. Porém, o Poder Executivo, apesar dos 
esforços aplicados nesse sentido, padece com a falta de recursos, o que dificulta a realização 
de melhorias e a pavimentação das estradas. Por estes motivos, solicitamos o dispêndio de 
esforços do Deputado na viabilização de recursos que possibilitem o atendimento desta 
demanda dos Produtores Rurais do nosso Município.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 
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ITEM 4. Requerimento nº 119/2021, de autoria do Vereador Marcos Berta, que requer o 
envio de expediente ao Diretor Presidente do Instituto Água e Terra, Senhor Everton Luiz da 
Costa Souza, e ao Deputado Estadual, Senhor Washington Lee Abe, solicitando a realização 
de estudos e o dispêndio de esforços para a abertura de um novo Escritório Regional do 
Instituto Água e Terra – IAT, no Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- O Instituto Água 
e Terra (IAT), surgiu da união do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia (ITCG), do 
Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 
tendo como missão proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio 
ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável 
com a participação da sociedade. Atualmente o escritório mais próximo está localizado no 
Município de Foz do Iguaçu, obrigando a população a se deslocar aproximadamente 50km 
para solicitar qualquer dos serviços de responsabilidade do órgão, como por exemplo, 
autorização para o corte de uma árvore. Um novo escritório com sede em Medianeira iria 
facilitar o acesso da população de todos os Municípios da microrregião aos serviços 
prestados pelo IAT, especialmente por estarmos em uma região muito rica em biodiversidade, 
possuindo, além do Parque Nacional do Iguaçu, muitos rios, nascentes e áreas de reserva 
legal.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- 
(Turno de votação: único). 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO: 

ITEM 5. Projeto de Lei n.º 025/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
concessão de benefícios fiscais aos contribuintes das taxas de verificação e funcionamento 
regular de estabelecimentos e de fiscalização sanitária, nos casos de emergência de saúde 
pública de importância internacional, pandemia ou de calamidade pública, no âmbito do 
Município de Medianeira, Estado do Paraná, e dá outras providências.- (Quórum para 
aprovação: maioria absoluta).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois 
turnos). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6. Indicação nº 184/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França 
Benjamim, indicando a limpeza e manutenção da boca de lobo localizada na Rua Palmital, 
esquina com a Rua Belém, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados pela 
população local que a referida boca de lobo está obstruída, impedindo o devido escoamento 
da água das chuvas, que tem invadido os passeios públicos no local, dificultando e levando 
insegurança ao tráfego de pedestres, motivo pelo qual solicitamos a realização deste serviço. 

ITEM 7. Indicação nº 185/2021, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, e 
do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do 
Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, indicando que sejam realizados estudos 
para a criação da Secretaria Municipal de Cultura no Município, desmembrando da atual 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. JUSTIFICATIVA:- A Secretaria Municipal de 
Cultura foi extinta há alguns anos e hoje faz muita falta, haja vista as alternativas que o 
Governo Federal oferece aos Municípios, como verbas e programas que só podem ser 
executados sob a tutela de uma Secretaria de Cultura. O caminho para o Município se 
credenciar junto ao Ministério da Cultura é primeiramente recriar a Secretaria Municipal de 
Cultura, para então instituir o Conselho Municipal da Cultura e o Fundo Municipal da Cultura. 
Somente com estes órgãos é que estaremos aptos a receber recursos federais. Muitos 
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Municípios já se beneficiaram e desenvolveram este setor, tão importante para manter as 
políticas públicas e possibilitar o diagnóstico sobre a realidade cultural local. Por estes 
motivos, solicitamos que o Executivo analise esta possibilidade e atenda aos anseios de 
milhares de artistas do Município e região. 

ITEM 8. Indicação nº 186/2021, de autoria do Vereador Marcos Berta, e da Vereadora Lucy 
Regina Andreola Fernandes, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e ao Secretário Municipal de Agricultura 
Sustentável e Abastecimento, Senhor Sebastião Antonio, indicando a manutenção da estrada 
de acesso à Linha Rosso, com aproximadamente 3 quilômetros de extensão, a partir do 
trecho que possui pavimentação poliédrica. JUSTIFICATIVA:- Medianeira possui uma vasta 
área de produção agropecuária, o que torna as estradas rurais bastante movimentadas e 
importantes para o desenvolvimento de suas atividades. Manter estas estradas em boas 
condições é uma necessidade e um dever do Poder Público. O referido trecho, devido ao 
trânsito de veículos pesados e a falta de manutenção, possui muitos buracos e imperfeições 
que tem dificultado o recebimento de insumos e o escoamento da produção, motivo pelo qual 
indicamos a realização de melhorias. 

ITEM 9. Indicação nº 187/2021, de autoria do Vereador Marcos Berta, que solicita o envio de 
expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e ao Secretário 
Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Sebastião Antonio, indicando a 
pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-277 à Comunidade da Linha São Brás. 
JUSTIFICATIVA:- A referida comunidade é composta por diversas famílias que desenvolvem 
atividades agropecuárias, o que torna a estrada movimentada e importante para o 
desenvolvimento das mesmas. O tráfego de caminhões acelera o desgaste da via, e o seu 
atual estado de conservação tem dificultado e encarecido o escoamento da produção. Manter 
as estradas rurais em boas condições é uma necessidade e um dever do Poder Público, 
motivo pelo qual, indicamos a pavimentação asfáltica do referido trecho, que será de 
fundamental importância para o desenvolvimento da região. 

ITEM 10. Indicação nº 188/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, indicando 
a realização de estudos para a adoção de pulseiras para identificação de pacientes com 
suspeita ou acometidos pela Covid-19 no Município. JUSTIFICATIVA:- A colocação da 
pulseira tem o intuito de auxiliar na garantia de cumprimento das medidas de isolamento que 
os pacientes aguardando exames, com suspeita ou acometidos pela doença devem cumprir. 
A colocação destas pulseiras ficaria a cargo da Secretaria de Saúde no ato da identificação 
de suspeita ou confirmação da infecção pelo vírus. A adoção destas pulseiras tem se 
espalhado por diversos Municípios do País para auxiliar na redução do contágio pelo 
Coronavírus, motivo pelo qual indicamos a realização de estudos neste sentido. 

ITEM 11. Indicação nº 189/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, indicando a realização de estudos no sentido de diminuir a Zona de Preservação 
Ambiental (ZPA), ao longo dos mananciais da zona urbana, para 5m (cinco metros) de cada 
lado, principalmente onde os rios são canalizados, com a devida adequação no Plano Diretor. 
JUSTIFICATIVA:- Os indicadores urbanísticos devem ser definidos de forma que a ocupação 
do solo seja feita visando à conservação ambiental. Além disto, visando o progresso urbano, 
faz-se necessária a manutenção de alternativas de uso do solo que fundamentalmente 
reflitam a realidade do Município e de sua população, tendo em vista, sempre, o menor 
impacto ambiental, mas, também, a viabilidade econômica e o bem-estar social dos 
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munícipes. Neste sentido, Medianeira cresceu de forma planejada, no entanto, ao longo dos 
mananciais localizados no perímetro urbano, devido às mais variadas condições geográficas, 
socioeconômicas, legislativas e administrativas ao longo de sua história, a maioria das 
residências foram construídas próximas aos mesmos, principalmente onde o percurso da 
água foi canalizado. Sendo assim, visando a regularização das construções supracitadas, das 
construções futuras, bem como a regulamentação das mencionadas áreas de maneira 
proporcional ao impacto social, econômico e ambiental, tendo em vista, ainda, que a rede 
hidrográfica de Medianeira é formada por rios e córregos de pequeno porte, indicamos a 
realização de estudos neste sentido. 

ITEM 12. Indicação nº 190/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Getúlio Vargas, no trecho entre a Avenida 
Brasília e a Rua Iguaçu, no Bairro Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- Moradores do Bairro 
reivindicam a pavimentação asfáltica da referida via, que se encontra em péssimas condições 
de trafegabilidade, com buracos e imperfeições que geram dificuldades ao trânsito de 
veículos e pedestres. A pavimentação asfáltica, ao melhorar a infraestrutura básica do 
Município, melhora a qualidade de vida da população e contribui com o desenvolvimento 
econômico e social das comunidades, motivo pelo qual indicamos o atendimento desta 
demanda. 

ITEM 13. Indicação nº 191/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Idalina Bonatto, entre a Avenida 24 de 
Outubro e a Rua João M. Madalozzo; da Rua Rui Barbosa, entre a Rua 12 e a Rua João M. 
Madalozzo; e da Rua João M. Madalozzo, entre as Ruas Idalina Bonatto e Rui Barbosa, no 
Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- Segundo informado por munícipes que residem ou 
circulam diariamente pela região, as referidas vias se encontram em precário estado de 
conservação, com buracos e imperfeições ocasionados pela ação do tempo e o tráfego diário 
de veículos, levando insegurança a todos. É direito da população contar com infraestrutura 
que atenda às suas necessidades, como por exemplo, vias em condições adequadas de 
trafegabilidade e que garantam segurança a todos. 

ITEM 14. Indicação nº 192/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antônio 
França, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França 
Benjamim, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Acre, entre as Ruas Alagoas e Paraná, 
Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores do Bairro, que reivindicam a 
pavimentação asfáltica da referida via, pois desde a instalação da nova sede do Paço e Lago 
Municipal, ocorreu um considerável aumento no fluxo de veículos e pedestres em toda a 
região. A pavimentação poliédrica da Rua Acre está consideravelmente danificada pelo uso e 
ação do tempo, portanto, se faz necessária a pavimentação asfáltica, visando sanar os 
problemas advindos do atual estado de conservação da via e levando melhores condições de 
trafegabilidade e segurança à população local. 

ITEM 15. Indicação nº 193/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antônio 
França, e ao Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor Adriano Both, com cópia ao 
Secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (SEJUF), Senhor Ney 
Leprevost, e à Chefe do Departamento de Garantias dos Direitos da Mulher da SEJUF, 
Senhora Mara Sperandio, indicando a participação do Município na campanha “Agosto Lilás”. 
JUSTIFICATIVA:- A campanha “Agosto Lilás” pretende alertar a população sobre a 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o mês de 
agosto, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, por meio do Departamento de Garantias 
do Direito da Mulher, irá realizar palestras de conscientização para alertar a população sobre 
a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando as 
denúncias de agressão, que podem ser físicas, psicológicas, sexuais, morais e até 
patrimoniais. Também em agosto será lembrado os 14 anos de vigência da Lei Maria da 
Penha (Lei 11.340), sancionada no dia 7 de agosto de 2006. “A violência contra as mulheres 
é uma violação de direitos humanos e um grave problema de saúde pública, que pode trazer 
como consequência mortes, lesões, traumas físicos e vários tipos de agravos mentais e 
emocionais. Além disso, diminui a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias, 
gerando prejuízos à sua autonomia e seu potencial como pessoa e cidadã”, disse o 
Secretário Mauro Rockenbach, lembrando que apesar de os índices de violência ainda serem 
alarmantes, é possível perceber que as mulheres estão, cada dia mais, abrindo a porta de 
suas casas para a entrada da justiça com o respaldo da Lei Maria da Penha. 

ITEM 16. Indicação nº 194/2021, de autoria dos Vereadores Fabio de Vargas Padilha e Ivan 
Luis da Silva Redeloff, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Antonio França, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
Senhor Isaías França Benjamim, indicando a instalação de iluminação pública na Praça 
localizada na intersecção da Avenida José Callegari com a Rua Acre, no Bairro Ipê. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores desta via, empresários e cidadãos que 
trafegam por esta região, que nos informaram sobre a falta de iluminação pública nesta praça, 
localizada em uma das vias de acesso ao Bairro Ipê, recebendo diariamente considerável 
fluxo de veículos e pedestres. A falta de iluminação contribui para que pessoas possam se 
esconder ou utilizarem entorpecentes, motivo pelo qual, indicamos a instalação de iluminação 
pública no referido local, ofertando maior segurança e comodidade a todos. 

ITEM 17. Indicação nº 195/2021, de autoria dos Vereadores Ivan Luis da Silva Redeloff e 
Fabio de Vargas Padilha, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Antonio França, indicando que sejam atualizadas as medidas de 
enfrentamento à Covid-19, reduzindo as restrições impostas a realização de atividades 
religiosas coletivas. JUSTIFICATIVA:- A população e líderes religiosos do Município e região, 
nos procuraram para reivindicar a diminuição das restrições a realização de Missas e Cultos 
Religiosos, pois as Igrejas e demais Templos exercem papel fundamental na sociedade, 
mormente em períodos de dificuldade como a que vivemos atualmente, sendo a palavra 
sagrada, direcionada àqueles que buscam um socorro da alma, de fundamental importância 
neste momento de grave conturbação social provocada pelo isolamento, pelas dificuldades 
financeiras, e pelo medo enfrentado pela população de modo geral. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
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5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 11 de junho  de 2021. 

 
 

Marcos Berta 
Presidente  

 
 

Ana Claudia dos Santos Lima 
1ª Secretária 


