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

PAUTA DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 2º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022, ÀS 15 HORAS. 

 
 
 

 

 

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

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador DOUGLAS DE ALMEIDA. 

 

 
2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 25ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 8/11/2022. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA DAS SEGUINTES PROPOSIÇÕES: 

Projeto de Lei n.º 108/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o 
reconhecimento e a distribuição dos honorários de sucumbência entre os Advogados Públicos 
Efetivos e Procurador Geral do Município de Medianeira, consoante a previsão do § 19, do 
art. 85, da Lei Federal n.º 13.105/2015, e dá outras providências. 

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Finanças e Orçamento. 

Projeto de Resolução n.º 002/2022, de autoria da Mesa Diretiva, que autoriza o Poder 
Legislativo Municipal a abrir crédito adicional suplementar em conformidade com o que 
preceitua o art. 41 da Lei Federal n.º 4.320/64, até a importância de R$ 197.000,00 (cento e 
noventa e sete mil reais), para inclusão de dotações que especifica ao orçamento vigente.  

• Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

• Comissão de Finanças e Orçamento. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

1. ABERTURA

2. EXPEDIENTE
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3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 158/2022, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Ademar Luiz Traiano, solicitando 
a viabilização de recursos, através de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), para fechar as laterais da quadra de esportes do Colégio Estadual Belo 
Horizonte. JUSTIFICATIVA:- O Colégio Estadual Belo Horizonte iniciou as suas atividades no 
ano de 2003, e atualmente possui aproximadamente 700 alunos, divididos entre Ensino 
Fundamental, Médio e Técnico-Profissionalizante, nos períodos matutino, vespertino e 
noturno. A quadra de esportes não possui paredes laterais, o que dificulta e por vezes 
impossibilita a realização de quaisquer atividades nos dias chuvosos. Fechar as laterais da 
quadra irá possibilitar a realização de atividades recreativas e esportivas, bem como de 
eventos sociais, independentemente das condições climáticas, além de melhorar a qualidade 
das aulas, ofertando maior segurança e conforto à alunos e Professores.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único 
turno). 

ITEM 2. Requerimento nº 159/2022, 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, e à Secretária Municipal de Administração e Planejamento, 
Senhora Solange Aparecida de Lima, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, 
quais as medidas ou procedimentos adotados para prevenir, combater, identificar e punir atos 
de assédio moral no âmbito da Administração Municipal, bem como, se há registro da 
ocorrência de atos desta natureza em 2022, e nesse caso, quais as medidas adotadas. 
JUSTIFICATIVA:- Nas últimas semanas foram registrados no Brasil centenas, se não 
milhares, de casos de assédio moral/eleitoral. No momento do segundo turno das eleições, 
esses casos subiram consideravelmente, sendo muitos deles motivos de investigação da 
Justiça Eleitoral, conforme noticiam os meios de comunicação. Considerando que esta prática 
deve ser duramente combatida, e que chegou a nosso conhecimento relatos de possíveis 
ocorrências em nosso Município, solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único 
turno). 

ITEM 3. Requerimento nº 160/2022, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
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 seja informado em que fase se encontra a operação 
de crédito autorizada pela Lei nº 1047/2022, com a Agência de Fomento do Paraná, no valor 
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), incluindo cópias dos ofícios, protocolos e demais 
documentos que comprovem o andamento do processo junto aos órgãos competentes. 
JUSTIFICATIVA:- No início do segundo semestre deste ano foi aprovado por unanimidade o 
Projeto de Lei nº 057/2022, que se tornou a Lei nº 1047/2022, que autorizou a contratação de 

3. ORDEM DO DIA
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operação de crédito, até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). A referida Lei, bem 
como o Projeto de Lei nº 077/2022, que se tornou a Lei nº 1062/2022, previam que o recurso seria 
investido da seguinte forma: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), destinados à 
aquisição de maquinários, sendo: 01 caminhão basculante; 01 pá carregadeira; e 01 rolo 
compactador, e R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), aplicados na pavimentação 
asfáltica de vias urbanas. Considerando o período decorrido e a real necessidade dos recursos, 

solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único turno). 

3.4.  MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 4. Indicação nº 264/2022, 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 que a Administração, nos termos do contrato de concessão, solicite a Copel a 
substituição de um Poste localizado na Rua Manaus, próximo a intersecção com a Avenida 
Brasil, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- O referido poste é antigo e está torto, 
levando insegurança e preocupação aos moradores da região, que nos procuraram para 
solicitar a sua substituição. 

ITEM 5. Indicação nº 265/2022, 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 que seja determinado aos setores competentes 
da municipalidade, a organização e realização de mutirões de limpeza em todos os Bairros do 
Município. JUSTIFICATIVA:- Munícipes residentes em diversas regiões do Município nos 
encaminharam reclamações sobre depósitos de entulho em terrenos baldios, áreas verdes e 
vias públicas, motivo pelo qual indicamos que a Administração organize a realização de 
mutirões de limpeza que englobem todas as Secretarias Municipais, realizando um amplo 
trabalho de divulgação, através de redes sociais, escolas e unidades de saúde, permitindo 
que a população se prepare e programe o descarte de entulhos que possuam em suas 
residências, além de alocar contingente de máquinas, equipamentos e funcionários públicos 
e de empresas que prestam serviço ao Município, garantindo que os mutirões sejam 
realizados de forma eficiente em cada uma de suas etapas. 

ITEM 6. Indicação nº 266/2022, 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, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Antônio 
Martins, entre as Ruas Lígia Fogassa e Rui Barbosa. JUSTIFICATIVA:- Moradores do Bairro 
solicitam a viabilização de pavimentação asfáltica nesta via, para que sejam garantidas 
melhores condições de segurança e comodidade a todos que transitam por esta região 
diariamente. 

ITEM 7. Indicação nº 267/2022, 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 a Diretora do Medtran, Senhora Noely Giasson Baú, 
indicando a instalação de um semáforo na intersecção da Rua Argentina com a Avenida Rio 
Grande do Sul. JUSTIFICATIVA:- A região central do Município tem recebido fluxo crescente 
de veículos, o que tem gerado diversos congestionamentos e situações de risco em diversas 
intersecções. Munícipes que transitam diariamente pelas referidas vias, e que observam as 
crescentes dificuldades enfrentadas, solicitam a instalação de um semáforo para garantir 
maior organização e segurança ao tráfego de veículos e pedestres. 
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ITEM 8. Indicação nº 268/2022, 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 manutenção e melhorias no parquinho infantil localizado 
junto ao Módulo Esportivo Teotônio Villela. JUSTIFICATIVA:- Frequentemente recebemos 
reclamações, fotos e vídeos do péssimo estado de conservação que se encontram os 
equipamentos do referido parquinho, motivo pelo qual, indicamos que seja determinado ao 
setor responsável a realização de manutenção e melhorias em toda a estrutura. 

 
 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Câmara Municipal de Medianeira-PR, 11 de novembro de 2022. 

 

                                     Marcos Berta                   Ana Claudia dos Santos Lima 
                                       Presidente                                  1ª Secretária 

5. ENCERRAMENTO

 
 

      4. PRONUNCIAMENTOS 


