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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 
Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 15 HORAS. 

 
 
 

 

 

1.1. CHAMADA DOS VEREADORES E VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE ABERTURA. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador MARCOS BERTA. 

 

 
2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 1ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA 22/2/2023. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1.  Requerimento nº 007/2023, de autoria dos Vereadores Fabio de Vargas Padilha e 
Ivan Luis da Silva Redeloff, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Antonio França, solicitando que nos sejam encaminhadas as seguintes 
informações, referentes ao cumprimento da Lei nº 1021/2022, durante o período das 
festividades de fim de ano, meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023: a) quais as ações 
realizadas para o cumprimento da Lei; b) quantas pessoas foram autuadas ou multadas; c) 
qual a pena aplicada aos infratores. JUSTIFICATIVA:- A referida Lei proíbe o manuseio, a 
utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício, assim como de quaisquer 
artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município, motivo pelo qual, solicitamos que 
seja informado a esta Casa de Leis como foi efetivada a sua aplicação e o resultado alcançado 
durante as festividades de final de ano.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

3. ORDEM DO DIA

1. ABERTURA

2. EXPEDIENTE
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ITEM 2. Requerimento nº 008/2023, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola 
Fernandes, que requer o envio de expediente ao Diretor-Presidente da Companhia de 
Saneamento do Paraná, Senhor Claudio Stabile, solicitando que seja informado a esta Casa 
de Leis, o estágio atual do processo para construção da Nova Unidade de Captação 
Superficial de Água no Rio Ouro Verde. JUSTIFICATIVA:- Medianeira tem crescido de forma 
acelerada nos últimos anos, expandindo a área urbana com a abertura de novos loteamentos, 
e consequentemente gerando aumento no consumo de recursos hídricos. Já há alguns anos 
a população tem sofrido com interrupções no fornecimento de água que, segundo informações 
da Sanepar, ocorrem porque além do aumento no consumo, a vazão do Rio Alegria tem 
diminuído e nos períodos de estiagem já não supre as necessidades do Município. Esta Casa 
Legislativa, como representante dos interesses da população, encaminhou ao longo dos 
últimos anos diversos questionamentos sobre as ações realizadas com o intuito de melhorar 
ou expandir o sistema de captação e abastecimento de água, tendo a Sanepar respondido, 
ainda em 2019, que entre outras ações, estava planejada a construção de uma nova Unidade 
de Captação Superficial no Rio Ouro Verde, com início das obras  previsto para 2022, motivo 
pelo qual solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

ITEM 3. Requerimento nº 009/2023, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, solicitando que nos seja informado se há estudos para a criação do Conselho 
Municipal de Proteção Animal. JUSTIFICATIVA:- O conselho, como um órgão colegiado 
autônomo, teria caráter permanente, consultivo, deliberativo, recursal e fiscalizador da 
implantação e manutenção das políticas públicas de promoção das ações de proteção aos 
animais, buscando, dentro de sua estrutura e atribuições, dar condições necessárias para a 
defesa, conservação e preservação da vida, da dignidade e bem-estar dos animais, quer 
sejam domésticos, domesticados e não domésticos, nativos ou exóticos. Bem como, 
desenvolver ações que levem a convivência harmoniosa entre os seres humanos, os animais 
e o meio ambiente.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

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

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 010/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 
recebimento e a distribuição dos honorários de sucumbência entre os Advogados Públicos 
Efetivos do Município de Medianeira, lotados na Procuradoria Geral do Município, consoante 
a previsão do § 19 do art. 85 da Lei Federal n.º 13.105 de 2015, e dá outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos). 

3.3.  MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 5. Indicação nº 010/2023, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
indicando a realização de estudos com o intuito de viabilizar a criação de um “Banco de Ração 
e Utensílios para Animais” em Medianeira. JUSTIFICATIVA:- O banco de ração é uma 
iniciativa que tem se popularizado pelo País nos últimos anos, e tem por objetivos comprar 
rações, receber doações, recondicionar e armazenar gêneros alimentícios, bem como 
utensílios para animais, como móveis, roupas, coleiras, guias, casinhas, bolsas de transporte 
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e brinquedos, provenientes de doações de estabelecimentos comerciais, de apreensões 
realizadas pelo órgão fiscalizador, e de pessoas físicas ou jurídicas, além de promover sua 
distribuição, diretamente ou através de entidades previamente cadastradas – organizações 
não governamentais (ONGs), Protetores Independentes e às pessoas e/ou famílias em estado 
de vulnerabilidade alimentar e nutricional que possuam animais, assistidas ou não por 
entidades assistenciais, contribuindo diretamente para a saúde animal. 

ITEM 6. Indicação nº 011/2023, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e a Diretora do Medtran, Senhora Noely Giasson Baú, indicando a implantação de 
estacionamento em diagonal na Rua Minas Gerais, entre as Ruas Amapá e Acre, no Bairro 
Nazaré. JUSTIFICATIVA:- Estão localizados nas proximidades o Centro de Convivência do 
Idoso, a AMESFI, a Subseção da OAB, e o Centro de Educação Infantil do Bairro, o que gera 
um elevado fluxo de veículos e pedestres na região. A implantação de estacionamento em 
diagonal além de atender a demanda da população, irá levar maior segurança e comodidade 
ao trânsito.  

ITEM 7. Indicação nº 012/2023, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e ao Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a construção de um redutor de 
velocidade na Rua Mato Grosso, entre a Avenida Independência e a Rua Florianópolis, no 
Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados por moradores da região que 
muitos motoristas transitam acima da velocidade permitida, e considerando o aumento 
esperado no fluxo de veículos e pedestres após a pavimentação das vias pertencentes a rota 
do transporte público, bem como, a conclusão da obra do Centro Estadual de Educação 
Profissional, indicamos que a implantação de medidas que disciplinem e gerem maior 
segurança ao trânsito sejam analisadas pelo conselho. 

ITEM 8. Indicação nº 013/2023, de autoria dos Vereadores Douglas Rodrigo Gerviack e 
Joselito Muniz dos Santos, que solicitam o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Antonio França, indicando a instalação de lâmpadas de LED na iluminação 
pública do entorno da Escola Municipal Ulysses Guimarães. JUSTIFICATIVA:- As lâmpadas 
de LED proporcionam maior luminosidade, o que irá levar maior segurança e comodidade a 
todos que transitam por esta região no período noturno, especialmente alunos e funcionários 
das instituições de ensino da região.  

ITEM 9. Indicação nº 014/2023, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, 
que solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e ao Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a construção de 
redutores de velocidade na Rua Bahia, próximo a intersecção com a Avenida Lagoa Vermelha 
e com a Rua Getúlio Vargas. JUSTIFICATIVA:- Neste trecho da Rua Bahia, próximo ao acesso 
dos Loteamentos Parque das Águas e Espanha, o fluxo de veículos é intenso e não há 
redutores de velocidade. Salientamos que circulam muitas crianças por esta região, alunos da 
Escola Municipal Jaime Canet. Por estes motivos, solicitamos a realização de estudos no 
sentido de buscar soluções que garantam maior segurança à motoristas e pedestres. 

ITEM 10. Indicação nº 015/2023, de autoria dos Vereadores Lucy Regina Andreola 
Fernandes, Marcos Berta e Valdir Candido de Oliveira, 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 pavimentação 
asfáltica da Rua Alagoas, entre a Rua Riachuelo e a Avenida José Callegari. JUSTIFICATIVA:- 
A pavimentação poliédrica do referido trecho está bastante danificada e em péssimas 
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condições de trafegabilidade, o que tem gerado transtornos e insegurança à população. A 
pavimentação asfáltica, além dos benefícios diretos, irá auxiliar para que o trânsito flua com 
maior segurança e agilidade, desafogando as vias do entorno. Devido a sua localização, e 
considerando os benefícios que irá proporcionar para os estabelecimentos comerciais e a 
todos que transitam pela região, indicamos que esta obra seja tratada com prioridade. 

ITEM 11. Indicação nº 016/2023, de autoria do Vereador Marcos Berta, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e à Secretária 
Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, indicando a realização de 
estudos com o objetivo de viabilizar transporte público gratuito aos estudantes Medianeirenses 
do Centro Estadual de Educação Manoel Moreira Pena, Colégio Técnico Agrícola localizado 
no Município de Foz do Iguaçu. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por Pais de alunos do 
Colégio Agrícola, que solicitam do Município a disponibilização de transporte como forma de 
incentivo para que mais jovens do Município tenham acesso a essa fonte de conhecimento. 
Atualmente esses estudantes têm de buscar alternativas privadas, que em muitos casos 
representam uma porcentagem demasiadamente elevada do orçamento das famílias, o que 
pode dificultar ou até mesmo impossibilitar a realização dos estudos. Viabilizar o transporte 
seria também um incentivo para que os jovens adquiram cada vez mais conhecimento, que 
pode ser utilizado em suas propriedades particulares, ou guiar as suas carreiras profissionais, 
visto que há grande demanda por profissionais qualificados nas diversas agroindústrias e 
cooperativas do Município e da região. 

 
 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Câmara Municipal de Medianeira-PR, 24 de fevereiro de 2023. 

 

Joselito Muniz dos Santos 
Presidente da Câmara Municipal de Medianeira 

 

Douglas Rodrigo Gerviack 
1º Secretário da Câmara Municipal de Medianeira 

5. ENCERRAMENTO

 
 

      4. PRONUNCIAMENTOS 


