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1. ABERTURA 

 

3. ORDEM DO DIA 

 

2. EXPEDIENTE 

PAUTA DA 36ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA 

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 
 
 
 

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

1.2.  LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: VEREADORA  DELCIR BERTA ALÉSSIO. 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 35ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA, DO DIA 22/11/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. LEITURA DA(S) SEGUINTE(S) PROPOSIÇÃO(ÕES): 

 Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2021, de autoria dos Vereadores Ivan Luis da 
Silva Redeloff, Fábio de Vargas Padilha, Delcir Berta Aléssio, Joselito Muniz dos 
Santos e Lidio Gottim, que concede o Título de Cidadão Honorário de Medianeira ao 
Ex-Prefeito Ricardo Endrigo. 

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

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 
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ITEM 1. Requerimento nº 245/2021, de autoria do Vereador Lidio Gottim, que requer o envio 
de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Ademir Bier, solicitando seus bons préstimos 
em viabilizar recursos, junto ao Governo do Estado, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais), para pavimentação asfáltica no Município, especificamente na Avenida Rio Grande 
do Sul, entre as Ruas Iguaçu e Jaime Canet, no Bairro Ipê. JUSTIFICATIVA:- Moradores do 
Bairro Ipê reivindicam a realização de recape asfáltico na referida via, que atualmente 
encontra-se em precário estado de conservação e recebe diariamente intenso fluxo de 
veículos e pedestres, o que além de acelerar o desgaste do pavimento, tem levado 
insegurança a todos que transitam pela região. Destacamos ainda que esta é uma das 
principais avenidas da região, recebendo o transporte público e escolar, e que estão 
localizadas nas proximidades do referido trecho duas Escolas Municipais e o Centro 
Municipal de Educação Infantil do Bairro.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 246/2021, de autoria do Vereador Ivan Luis da Silva Redeloff, 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 esclarecidos os motivos pelos quais exames que já possuíam data definida, 
estão sendo reagendados para 2022. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por munícipes 
que nos questionaram sobre os motivos pelos quais seus exames estão sendo reagendados 
para 2022, pois a Secretaria Municipal de Saúde ao informá-los não está esclarecendo 
devidamente as razões que levaram aos reagendamentos. Por este motivo, solicitamos ao 
Poder Executivo que nos encaminhe as supracitadas informações, para que estejamos 
cientes e possamos informar à população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 247/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, que 
requer 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, 
solicitando que nos sejam encaminhadas as seguintes informações: a) relatório informando a 
quantidade de aparelhos de ar-condicionado instalados em cada Escola Municipal, 
especificando quantos estão em funcionamento e quantos estão parados aguardando 
manutenção; b) se há cronograma já definido para realizar a manutenção dos aparelhos que 
apresentam problemas, e informar as datas previstas para que voltem a ser utilizados. 
JUSTIFICATIVA:- Pais de alunos, preocupados com a qualidade de ensino e comodidade das 
crianças e Professores durante as aulas, considerando as altas temperaturas registradas nos 
últimos dias, nos questionaram sobre a quantidade de aparelhos de ar-condicionado 
instalados e em funcionamento nas Escolas Municipais, pois desde que os aparelhos 
começaram a ser instalados há problemas recorrentes de lentidão excessiva para a 
manutenção dos mesmos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 248/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer o envio de expediente ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Senhor Marcio Nunes, com cópia ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Senhor Antonio França, solicitando que o Protocolo nº 173354070, do Município de 
Medianeira, que solicita inclusão ao Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos 
(CastraPet Paraná), seja aprovado para o próximo ciclo de liberação de recursos. 
JUSTIFICATIVA:- O CastraPet Paraná, promovido pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, com apoio das Prefeituras, busca o controle 
populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses. A meta do programa é que até o final 
de 2022 a castração ocorra em 60% dos Municípios paranaenses. Medianeira possui o Canil 
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Municipal e há alguns anos adquiriu, através de Emenda Parlamentar, um Castramóvel, 
porém, tem enfrentado dificuldades para viabilizar os recursos humanos e financeiros 
necessários para operacionalizar o seu funcionamento, possuindo projetos para esta 
finalidade, que aguardam a viabilização de recursos. Para que possamos dar uma resposta a 
comunidade e sanarmos este problema o mais rapidamente possível, solicitamos à SEDEST, 
a aprovação da inclusão do Município de Medianeira ao Programa CastraPet Paraná, que 
está inserido no contexto da Saúde Única, que relaciona a saúde ambiental, animal e 
humana, conscientizando a população sobre a importância da castração na saúde dos 
animais, na prevenção de abandono (evitando ninhadas indesejáveis), e para a saúde das 
pessoas, com informações referentes à importância da vacinação, vermifugação e visitas 
periódicas ao veterinário, bem como, dicas de guarda responsável.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 5. Indicação nº 368/2021, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor 
Sebastião Antonio, indicando a realização de estudos com o intuito de melhorar o 
fornecimento de água à população residente no Morro da Salete, realizando o 
aprofundamento do Poço Artesiano da localidade, ou estudando a viabilidade de outro 
método. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da comunidade que nos 
informaram que a vazão do poço não é suficiente para atender a demanda dos moradores 
locais, que sofrem com baixa pressão e recorrente falta de água. Por este motivo solicitamos 
que a Administração estude e viabilize formas de melhorar o fornecimento de água à 
população residente nesta localidade, realizando estudos para identificar a possibilidade de 
aprofundamento do Poço Artesiano, método que tem como principal objetivo melhorar a sua 
vazão, ou outra opção que solucione os problemas enfrentados. 

ITEM 6. Indicação nº 369/2021, de autoria do Vereador Lidio Gottim, 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 manutenção e a substituição das lâmpadas da iluminação pública por lâmpadas 
de Led na Rua Wadis Dall’Oglio, no Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- Muitas lâmpadas 
estão queimadas ou com baixa luminosidade, necessitando de reparos urgentes para garantir 
maior segurança aos moradores do Bairro. Ao serem substituídas é importante que a 
Administração já instale lâmpadas de Led, que além de consumirem menos energia possuem 
maior luminosidade, tornando as vias mais iluminadas e seguras.   

ITEM 7. Indicação nº 370/2021, de autoria do Vereador Lidio Gottim, 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 uma lombada na Rua Belo 
Horizonte, próximo a residência nº 1561, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Fomos 
procurados por moradores da região que solicitam a construção de uma lombada para 
disciplinar a velocidade dos veículos, pois muitos motoristas tem transitado em velocidades 
incompatíveis com o perímetro urbano, levando insegurança a todos que transitam ou 
residem nas imediações. 

ITEM 8. Indicação nº 371/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, 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 sejam inclusas 
nas obras de sinalização de trânsito, a pintura dos meios-fios. JUSTIFICATIVA:- A pintura dos 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

meios-fios auxilia na sinalização de trânsito, garantindo maior segurança para pedestres e 
veículos, trazendo visibilidade às guias, além de destacar as condições de limpeza das ruas e 
melhorar a aparência do Município. Recentemente, inclusive, munícipes nos procuraram para 
solicitar a retomada destas pinturas.   

ITEM 9. Indicação nº 372/2021, 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, indicando a pavimentação asfáltica da Rua Sarandi, no 
trecho entre as Ruas Santa Catarina e São Paulo. JUSTIFICATIVA:- Moradores da região 
solicitam a realização de pavimentação asfáltica nesse trecho, que recebe diariamente 
considerável fluxo de veículos e pedestres, e se encontra com o pavimento bastante 
degradado pelo uso e ação do tempo. A viabilização desta melhoria levará melhores 
condições de segurança e trafegabilidade a todos. 

ITEM 10. Indicação nº 373/2021, 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 um redutor de velocidade na Avenida Brasília, próximo a 
interseção com a Rua Belém, onde acaba o canteiro central, no Bairro Condá. 
JUSTIFICATIVA:- Devido as características do local muitos motoristas tem trafegado em 
velocidades incompatíveis com o perímetro urbano, o que tem gerado insegurança e elevado 
risco de acidentes a todos que transitam por esta região, especialmente nos horários de pico, 
pois devido aos novos loteamentos a população do Bairro se expandiu rapidamente, 
aumentando o fluxo diário de veículos e pedestres. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 26 de novembro  de 2021. 

                                     Marcos Berta                      Ana Claudia dos Santos Lima 
                                       Presidente                                     1ª Secretária 


