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

PAUTA DA 31ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 17 DE OUTUBRO DE 2022, 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 30ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA 10/10/2022. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES: 

Projeto de Lei n.º 104/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 
fornecimento de benefícios eventuais para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Educação, Saúde e Assistência. 

Projeto de Lei do Legislativo n.º 016/2022, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos 
Lima, que institui o Dia Municipal do Idoso, a ser celebrado no dia 1º de outubro de cada ano, 
passando esta data a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município. 

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Educação, Saúde e Assistência. 

Projeto de Lei do Legislativo n.º 018/2022, de autoria dos Vereadores Lucy Regina Andreola 
Fernandes, Marcos Berta, Ana Claudia dos Santos Lima e Valdir Candido de Oliveira, que 
denomina o prédio da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Jardim Irene, com o 
nome do pioneiro Doutor Eduardo Orejuela Uscocovich. 

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Obras, Viação e Serviços Públicos. 

Projeto de Lei do Legislativo n.º 019/2022, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, 
que denomina de PRAÇA SILVINO AFONSO MOLON, a praça localizada no centro da cidade, 
no encontro da Avenida Pedro Soccol com a Rua Mato Grosso e a Rua Rio Grande do Norte. 

1. ABERTURA

2. EXPEDIENTE
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• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Obras, Viação e Serviços Públicos. 

Projeto de Lei do Legislativo n.º 020/2022, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, 
que denomina de PRAÇA CLÉLIO VARIANI, a praça localizada no centro da cidade, no 
encontro da Avenida José Callegari com a Rua Pará e a Rua Rio Grande do Norte. 

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Obras, Viação e Serviços Públicos. 

 
2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 138/2022, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, solicitando que nos 
sejam encaminhadas informações sobre a falta de Soro Fisiológico no Município, bem como, 
qual a previsão para a normalização dos estoques. JUSTIFICATIVA:- O Soro Fisiológico serve 
para o tratamento da falta de líquidos ou sal no organismo, contendo substâncias com 
anticorpos prontos para combater doenças, toxinas ou venenos. Ele é utilizado em casos em 
que o organismo não consegue produzir anticorpos específicos a tempo de combater o agente 
invasor. A falta deste produto tem sido relatada a nível nacional já a alguns meses, e 
recentemente munícipes nos informaram que medianeira está enfrentando este problema, 
motivo pelo qual solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

ITEM 2. Requerimento nº 139/2022, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola 
Fernandes, que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Antonio França, e à Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Senhora Solange 
Aparecida de Lima, solicitando que nos sejam encaminhadas informações sobre a abertura 
da Avenida João XXIII até a Área Industrial de Medianeira, considerando as seguintes 
questões: a) se já foi iniciado e qual o prazo para conclusão e apresentação do projeto 
executivo da obra; b) qual o orçamento previsto; c) se já foi realizado o levantamento do trecho 
com a descrição detalhada das áreas a serem indenizadas, com metragem e custos previstos; 
d) quais as fontes de recursos a serem consultadas. JUSTIFICATIVA:- A Avenida João XXIII 
é uma via estrutural do Plano de Mobilidade Urbana, que deve atender as necessidades de 
tráfego em toda a sua extensão. No trecho a partir da Rua Sebastião Bonatto até a área 
industrial, o percurso é interrompido por chácaras particulares, invasões e outros empecilhos. 
É urgente a elaboração de projeto para que a Avenida João XXIII de fato se constitua numa 
nova alternativa de trajeto para quem utiliza o lado oeste da cidade. Conforme Relatório de 
Planejamento e Mobilização do Plano de Mobilidade Urbana, a abertura da Avenida está 

3. ORDEM DO DIA
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sendo projetada para ocorrer no médio prazo, porém, acreditamos ser necessária sua 
antecipação, considerando que o trânsito do Município está com graves entraves, 
especialmente na Avenida 24 de Outubro, bem como, que a abertura desta avenida 
impulsionará o desenvolvimento econômico e social de toda a região. Por estas razões, 
solicitamos que o Poder Executivo estabeleça prioridade para esta obra, com a elaboração do 
projeto executivo e o levantamento dos custos, para que possamos contribuir no processo 
através da busca de recursos financeiros.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

ITEM 3. Requerimento nº 140/2022, 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 sejam encaminhadas a esta Casa de Leis 
as seguintes informações: a) quantos servidores, entre agentes de endemias e outros, estão 
designados para a realização de vistoria e limpeza de terrenos baldios; b) qual a escala de 
trabalho das equipes formadas, especificando quais equipes estão destinadas apenas à 
vistoria e/ou limpeza; c) informar quantos terrenos foram notificados e quantos foram limpos 
pelas equipes da Administração. JUSTIFICATIVA:- A alta proliferação do Aedes aegypti tem 
preocupado o País devido ao grande perigo oferecido pelos vírus transmitidos por este 
mosquito. É de nosso conhecimento que o setor responsável da Administração tem trabalhado 
para eliminar o maior número possível de focos em nosso Município, motivo pelo qual 
solicitamos as supracitadas informações, para que estejamos cientes da composição das 
equipes e dos trabalhos realizados.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo 
de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

ITEM 4. Requerimento nº 141/2022, de autoria da Vereadora Claudia Debora Picolli de 
Abrão, que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Antonio França, e à Secretária Municipal de Administração e Planejamento, Senhora Solange 
Aparecida de Lima, solicitando que nos sejam encaminhadas as seguintes informações sobre 
o Setor de Engenharia da Administração: a) qual o cargo e a formação profissional dos 
funcionários que compõe o setor; b) quantos projetos foram concluídos pelo setor em 2021 e 
2022 até o momento; c) quantos projetos estão atualmente em análise pelo setor. 
JUSTIFICATIVA:- A capacidade de elaboração de projetos é imprescindível para que a 
Administração possa viabilizar edificações, reformas e melhorias nos próprios públicos, 
garantindo a utilização dos recursos já disponíveis, bem como a busca de recursos junto aos 
Governos Federal e Estadual. Chegou ao nosso conhecimento que diversas obras, incluindo 
reformas e melhorias em Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, e que 
possuem recursos financeiros já disponíveis, estão sendo postergadas devido a atrasos na 
elaboração dos projetos, pois o setor responsável da Administração estaria carente de 
profissionais capacitados. Diante do exposto, solicitamos informações mais detalhadas para 
que, dentro das competências do Poder Legislativo, possamos buscar formas de auxiliar a 
Administração.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

ITEM 5. Requerimento nº 142/2022, de autoria da Vereadora Claudia Debora Picolli de 
Abrão, que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Antonio França, solicitando que nos seja informado qual a situação atual da obra de 
pavimentação da estrada que liga a Linha Javali à BR-277, se está dentro do cronograma ou 
se há atrasos, e nesse caso quais as justificativas. JUSTIFICATIVA:- A população residente 
na região nos informou que no dia 21 de junho as obras foram iniciadas, porém interrompidas 
poucos dias depois e retomadas por um breve período durante o mês de setembro, mas que 
desde então está parada e com a estrada interditada, o que além de transtornos tem gerado 
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preocupações na população, motivo pelo qual solicitamos as supracitadas informações.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: único turno). 

3.3.  MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 6. Indicação nº 240/2022, 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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França 
Benjamim, indicando a realização de obras de manutenção na pavimentação poliédrica, no 
escoamento pluvial, na iluminação pública e nas calçadas, além de limpeza em vias e terrenos 
baldios, em todo o Bairro Panorâmico. JUSTIFICATIVA:- O Bairro Panorâmico há muito tempo 
sofre com a parca infraestrutura que oferece aos seus moradores. São vias em péssimas 
condições e que se agravam nos períodos chuvosos, problemas com o escoamento, 
iluminação pública, entre outros, motivo pelo qual é urgente que a Administração viabilize um 
programa de melhorias para os moradores da região. 

ITEM 7. Indicação nº 241/2022, 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 pavimentação asfáltica da Rua Argentina, no 
trecho entre a Rua Piauí e o final da rua no Bairro Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- A 
pavimentação asfáltica é de suma importância para melhorar o acesso da população residente 
nesta região, que cobra a realização desta obra, pois este é um pequeno trecho não 
pavimentado da Rua Argentina, que atravessa toda a região central e é uma das principais 
vias do Município. 

ITEM 8. Indicação nº 242/2022, 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 pavimentação asfáltica da Rua Getúlio Vargas, 
entre as Ruas Ceará e Bahia, no Bairro Cidade Alta. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região 
solicitam a realização de pavimentação asfáltica neste trecho, que recebe considerável fluxo 
de veículos e pedestres, e se encontra com o pavimento bastante degradado pelo uso e ação 
do tempo, pois a sua viabilização levará melhores condições de segurança e trafegabilidade 
a todos. 

ITEM 9. Indicação nº 243/2022, de autoria da Vereadora Claudia Debora Picolli de Abrão, 
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 realização de melhorias na estrada que liga as Comunidades 
das Linhas Javali e São Brás JUSTIFICATIVA:- A referida estrada possui aproximadamente 
3km de extensão e está em precárias condições de trafegabilidade, com as imperfeições 
agravadas pelas chuvas das últimas semanas, o que tem gerado transtornos e insegurança 
ao tráfego da população residente na região, que solicita a realização de melhorias em caráter 
de urgência. 

ITEM 10. Indicação nº 244/2022, de autoria da Vereadora Claudia Debora Picolli de Abrão, 
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 construção de uma passarela coberta ligando o pátio da Escola Municipal José 
Lorenzoni a quadra da escola. JUSTIFICATIVA:- Há uma distância consideravelmente longa 
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entre o pátio da Escola e a quadra, o que impossibilita a sua utilização em dias chuvosos, 
forçando Professores e alunos a realizarem atividades alternativas durante as aulas de 
educação física, o que prejudica a continuidade das atividades programadas. Considerando a 
importância das atividades esportivas e recreativas, e a plena utilização do espaço escolar, 
indicamos a viabilização desta obra. 

 
 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Câmara Municipal de Medianeira-PR, 14 de outubro de 2022. 

 

                                     Marcos Berta                   Ana Claudia dos Santos Lima 
                                       Presidente                                  1ª Secretária 

5. ENCERRAMENTO

 
 

      4. PRONUNCIAMENTOS 


