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1. ABERTURA 

 

2. EXPEDIENTE 

PAUTA DA 30ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA 

EM 18 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 
 
 
 

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

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

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 28ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

EXTRAORDINÁRIA, DO DIA 15/10/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA E DESPACHO DAS SEGUNTES PROPOSIÇÕES: 

2.3.1. Projeto de Lei n.º 067/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 50ª 
revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o período 
de 2018/2021, Lei n.º 911/2020; 10ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, Lei n.º 912/2020, bem como a 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de                
R$ 795.592,02 (setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e dois 
centavos), e dá  outras providências. 

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

2.3.2. Projeto de Lei n.º 068/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, até a 
importância de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), 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. ORDEM DO DIA 

 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 217/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Hermes Parcianello, solicitando a 
viabilização de recursos, junto ao Governo Federal, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) para a construção de uma piscina aquecida, em local que facilite a sua utilização, 
especialmente, pela população idosa do Município.  JUSTIFICATIVA:- Até 2039, segundo 
dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil pode ter mais idosos 
do que crianças. A chegada à terceira idade é cercada de anseios e estigmas, mas a verdade 
é que cada vez mais, a forma como encaramos essa fase da vida muda a cada geração. Ser 
"velho" não é empecilho para uma vida saudável, ao contrário, pode até ser um bom 
momento para começar uma atividade física. A hidroginástica vem aumentando o número de 
adeptos na terceira idade, ela propicia ao idoso o aumento de sua capacidade aeróbica, força 
muscular, flexibilidade articular, e o treinamento de habilidades específicas como equilíbrio e 
coordenação motora, inclusive, alguns médicos recomendam a sua prática para melhorar a 
saúde. Por estes motivos solicitamos o dispêndio de esforços do Deputado na viabilização 
destes recursos, que irão auxiliar na realização das melhorias necessárias para melhor 
atender a população idosa do Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 218/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Jose Aroldo Souza Martins, 
solicitando seus bons préstimos em viabilizar, junto ao Governo Federal, recursos no valor de 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para a pavimentação asfáltica de vias do perímetro 
urbano do Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Apesar das obras realizadas nos 
últimos anos, e dos esforços da atual Administração na elaboração de projetos e viabilização 
de recursos, ainda há muitos trechos necessitando de melhorias, o que motiva a população a 
nos questionar e solicitar, com considerável frequência, que estas obras sejam executadas. 
Quanto maior o número de vias devidamente pavimentadas maior a fluidez e a segurança no 
tráfego de veículos e pedestres, motivo pelo qual, buscamos apoio na viabilização de 
recursos que permitam a realização do maior número possível de melhorias, atendendo aos 
anseios da população e garantindo melhores condições de segurança ao trânsito do 
Município.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- 
(Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 219/2021, de autoria do Vereador Ivan Luis da Silva Redeloff, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Aliel Machado Bark, solicitando 
seus bons préstimos em viabilizar recursos no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) para a elaboração dos projetos e a viabilização de quatro poços artesianos para o 
Município de Medianeira, à serem construídos preferencialmente e conforme disponibilidade, 
nas Escolas Municipais Grizelde Romig Fischborn, Carlos Lacerda, João Paulo II, e 
Semíramis de Barros Braga. JUSTIFICATIVA:- A nossa cidade vem sofrendo há anos com a 
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falta de água em períodos de estiagem, dificultando a execução de serviços básicos, o que 
pode provocar doenças que irão aumentar os custos de outros setores da Administração, 
como a Secretaria de Saúde, sendo necessária a viabilização de ações no curto e médio 
prazo que possam amenizar a falta de água, especialmente em instituições de saúde e 
ensino. É dever do Poder Público garantir melhorias na qualidade de ensino das nossas 
crianças, e a falta de água nas escolas pode prejudicar a higiene das instalações e o trabalho 
dos Professores e demais profissionais, motivo pelo qual, solicitamos a viabilização de 
recursos para a perfuração desses poços, garantindo os recursos mínimos para a 
manutenção da qualidade de ensino.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

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

ITEM 4. Projeto de Lei n.º 052/2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui no 
Município a Semana Municipal de Valorização da Vida, Sensibilização, Prevenção e 
Pósvenção ao Bullying, Autolesão e Comportamento Suicida e dá outras providências.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos). 

3.4. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 5.  Indicação nº 331/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França 
Benjamim, indicando a realização de melhorias na iluminação pública da Rua Marginal Oeste, 
no Bairro Belo Horizonte. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que existem muitas lâmpadas 
queimadas ou com baixa luminosidade em toda a extensão desta via, o que tem preocupado 
e levado insegurança a todos que transitam pela região no período noturno. Salientamos que 
a iluminação pública é fator fundamental para a segurança das vias no período noturno, 
auxiliando motoristas e pedestres, e inibindo a ação de marginais que podem oferecer risco 
aos transeuntes e as residências. 

ITEM 6.  Indicação nº 332/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e a 
Diretora de Trânsito, Senhora Noely Giasson Bau, indicando a realização de estudos para 
tornar via de mão única a Rua Amazonas, no trecho entre as Ruas Londrina e Bahia, em 
frente à Escola Municipal Jaime Canet. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por Pais de 
alunos e Professores, que nos informaram que o aumento no fluxo de veículos e pedestres 
nos horários de início e término das aulas tem gerado insegurança, pois esta rua é estreita, e 
com veículos circulando em ambos os sentidos, diariamente ocorrem muitas situações de 
risco com crianças atravessando a via, contando a Escola com 134 alunos no período 
matutino e 146 no período vespertino. A transformação em mão única tornaria o trânsito mais 
organizado e seguro. 

ITEM 7.  Indicação nº 333/2021, 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 Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, 
indicando a construção de uma lombada na Alameda La Cibeles, próximo a residência nº 
201, no Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por munícipes residentes na 
referida via, que solicitam a construção de uma lombada na região devido ao elevado fluxo de 
veículos, com muitos motoristas extrapolando os limites de velocidade, levando insegurança a 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

todos que transitam ou residem na região. Ademais, devido as características da área, há 
elevado número de crianças que realizam atividades ao ar livre, nos pátios, calçadas e por 
vezes na própria via. Acreditamos que a construção de uma lombada seja um dos melhores 
modos de disciplinar a velocidade dos veículos e garantir maior segurança a todos. 

ITEM 8.  Indicação nº 334/2021, 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 Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, 
indicando a construção de uma lombada na Rua Tupi, entre as Ruas Zandir Zanella e 
Minuano, próximo a residência nº 810, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- Moradores da 
região solicitam a construção de uma lombada neste trecho, pois muitos motoristas trafegam 
acima da velocidade permitida, levando insegurança a todos. A viabilização de uma lombada 
irá levar melhores condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres, além de maior 
tranquilidade à população residente nesta via. 

ITEM 9.  Indicação nº 335/2021, de autoria do Vereador Marcos Berta, 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 elaboração de projeto e a construção de 
uma ciclovia entre o perímetro urbano do Município e o Distrito de Maralúcia. 
JUSTIFICATIVA:- O uso da bicicleta tem se popularizado devido ao interesse da população 
por meios de transporte que proporcionam benefícios à saúde, sendo um transporte gratuito e 
acessível, não contribuir com a poluição, além de ser uma ótima opção de esporte e lazer. 
Além de áreas urbanas, o uso da bicicleta em trechos curtos entre perímetros urbanos ligados 
por rodovias é uma tendência visualizada em todo o território nacional, evidenciado pela 
existência de projeto no âmbito Federal tratando desse tema. A construção de uma ciclovia 
irá garantir maior segurança e comodidade aos ciclistas que percorrem o referido trecho, além 
de incentivar aqueles que não o fazem devido as condições de insegurança, podendo ser 
utilizada também para fomentar o turismo rural na região.  

ITEM 10.  Indicação nº 336/2021, de autoria do Vereador Marcos Berta, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e à Diretora 
de Trânsito, Senhora Noely Giasson Bau, indicando que seja remodelada a extremidade do 
canteiro central da Avenida João XXIII, na intersecção com a Rua Riachuelo, no Centro. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por Munícipes que relataram que na referida 
intersecção muitos motoristas acabam subindo em cima do canteiro devido as características 
do local, pois o canteiro nessa intersecção é côncavo, formando dois bicos nas extremidades 
do meio-fio, o que confunde os motoristas e dificulta a realização de algumas manobras, pois 
normalmente as extremidades dos canteiros centrais possuem formato arredondado, como o 
canteiro da outra extremidade do mesmo cruzamento. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
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5. ENCERRAMENTO 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 15 de outubro  de 2021. 

 

Marcos Berta 
Presidente  

 
Ana Claudia dos Santos Lima 

1ª Secretária 


