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1. ABERTURA 

 

3. ORDEM DO DIA 

 

2. EXPEDIENTE 

PAUTA DA 38ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA 

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021, 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 37ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 

ORDINÁRIA, DO DIA 6/12/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

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

 Projeto de Lei n.º 086/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo 
a proceder, a título não oneroso, a concessão de uso de 01 (um) veículo marca 
Chevrolet, modelo SPIN, tipo minivan adapatada  para transporte de passeiro com 
deficiência ou modalidade reduzida, zero Km, com ar, direção, flex, ano/modelo 
2021/2022, placa RHG1D88, patrimônio n.º 33.735 ( para a Fundação Jandira Aurea 
Zilio – Lar dos Idosos, regularmente inscrita no CNPJ 78.102.480/0001-99, sediada à 
Rua Goias, Bairro Nazaré, n.º 200, Medianeira-PR. 

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

2.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 
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3.2. MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1. Requerimento nº 253/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer, nos termos da Resolução nº 003/2015, após parecer favorável da Comissão 
Especial de Análise de Concessão de Títulos Honoríficos, a outorga de Votos de 
Congratulações ao Senhor Jonatas Barrionuevo Theodoro, pelos serviços prestados como 
Comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros (2º SGB/9ªGB) de Medianeira.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único).  

ITEM 2. Requerimento nº 254/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer, nos termos da Resolução nº 003/2015, após parecer favorável da Comissão 
Especial de Análise de Concessão de Títulos Honoríficos, a outorga de Votos de 
Congratulações ao Sargento Luis Aldair Nunes da Silva Junior, pelos serviços prestados 
como Chefe de Instrução do Tiro de Guerra - TG 05-018 do Município de Medianeira.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 255/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Ademar Luiz Traiano, solicitando 
seus bons préstimos em viabilizar, junto ao Governo do Estado, recursos na ordem de         
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para pavimentação poliédrica de estradas 
rurais do Município, mais especificamente no trecho não pavimentado entre o Distrito de 
Maralúcia e a Linha Santa Rita. JUSTIFICATIVA:- Estradas rurais não pavimentadas 
demandam a realização de manutenção com maior frequência, e em muitos trechos, sempre 
que ocorrem precipitações chuvosas de grande volume, as vias se tornam intransitáveis 
devido a lama e a quantidade de imperfeições causadas pelas enxurradas. Os Produtores 
Rurais do Município sofrem há anos com estas condições, o que torna o tráfego inseguro, 
além de encarecer o recebimento de insumos e o escoamento da produção. Medianeira 
possui como principal atividade econômica a produção agropecuária, necessitando de 
infraestrutura adequada à essa realidade, porém, o Poder Executivo apesar dos esforços 
empenhados nesse sentido, sofre com a falta de recursos para atender à crescente demanda, 
o que dificulta a realização de melhorias e a pavimentação das estradas rurais do Município. 
Por estes motivos, contamos mais uma vez com o apoio do Deputado na viabilização destes 
recursos para atender a demanda da população.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 256/2021, de autoria dos Vereadores Ivan Luis da Silva Redeloff e 
Fabio de Vargas Padilha, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, Senhor Antonio França, solicitando que nos seja informado os valores gastos em 
2021 para manutenção dos veículos constantes no Leilão nº 01/2021, discriminando os 
valores gastos, a data e os serviços realizados ou peças substituídas. JUSTIFICATIVA:- 
Recentemente foi realizado o Leilão nº 01/2021, através do qual o Poder Executivo leiloou 22 
veículos, incluindo caminhões, ônibus, máquinas e veículos de passeio. No processo 
disponibilizado no portal da transparência do Município, localizamos os valores pelos quais 
cada item foi arrematado e quem foram os compradores, porém, a diferença entre o valor 
mínimo e o valor pelo qual foram arrematados, em alguns itens, chama muito a atenção, bem 
como, fomos questionados sobre os valores gastos pela Administração com a manutenção 
destes itens, motivo pelo qual solicitamos as supracitadas informações.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único).     
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ITEM 5. Requerimento nº 257/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
requer 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, solicitando que nos seja informado se está previsto no cronograma da 
Divisão de Infraestrutura Rural, para o ano de 2022, conforme Indicação nº 085/2021, 
encaminhada em abril deste ano, a realização de melhorias na estrada que liga as 
Comunidades São Francisco e Ouro Verde, incluindo a revisão das pontes localizadas neste 
trecho, bem como, da estrada que liga as Comunidades Ouro Verde e Santa Rita, passando 
pelo Rio Ouro Verde. JUSTIFICATIVA:- Através da referida Indicação, informamos que as 
estradas possuíam buracos e imperfeições em vários trechos, além de pontes antigas e que 
necessitam de reparos, pois levam insegurança à população e prejudicam o transporte de 
insumos e da produção agropecuária. Informamos ainda, que em dias chuvosos, além da 
grande quantidade de lama, a água frequentemente cobre uma das pontes, interditando a 
estrada e obrigando os moradores da região a utilizarem um percurso vários quilômetros mais 
extenso para chegarem às suas residências. Desde o encaminhamento desta Indicação no 
mês de abril, a população tem aguardado pelas obras e informado sobre a piora das 
condições da estrada com o trânsito de veículos pesados e com as precipitações chuvosas. 
Por estes motivos, solicitamos que o Poder Executivo nos informe se dentre os recursos 
previstos para a recuperação de estradas rurais no ano de 2022, bem como, com os novos 
equipamentos que serão adquiridos, está previsto o atendimento desta demanda.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 

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

ITEM 6. Projeto de Lei n.º 078/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A., com a garantia da 
União, até o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), no âmbito do Programa 
Eficiência Municipal, nos termos da Resolução CMN n.º 4.589, de 29 de junho de 2017, 
destinados a aplicação em despesa de capital – máquinas e equipamentos de tração 
mecânica (2 caminhões caçamba, 1 rolo compactador, 1 escavadeira hidráulica, 1 
equipamento prancha e 1 pá carregadeira) e pavimentação/recape de vias no Município.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: dois turnos).  

ITEM 7. Projeto de Lei n.º 079/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
52ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual, para o 
período de 2018/2021, Lei n.º 911/2020; 12ª 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$ 80.061,28 (oitenta mil, sessenta e um reais e vinte e oito centavos), e dá  outras 
providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 8. Projeto de Lei n.º 080/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a 
importância de R$ 63.196,67 (sessenta e três mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e 
sete centavos), e dá outras providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 9. Projeto de Lei n.º 081/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a 
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importância de R$ 391.600,00 (trezentos e noventa e um mil e seiscentos reais), e dá outras 
providências.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

ITEM 10. Projeto de Lei n.º 082/2021, 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$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), 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 11. Indicação nº 380/2021, 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 pavimentação asfáltica da Rua Maria de Vasconcelos em toda a sua 
extensão, no Bairro Jardim Irene. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho recebe considerável 
fluxo diário de veículos e pedestres, tanto da população local, como funcionários, clientes, 
fornecedores e entregadores das empresas localizadas nas imediações, o que tem gerado 
diversas situações de insegurança devido as atuais condições de trafegabilidade da via. Por 
este motivo, moradores da região solicitam a viabilização de recape asfáltico, que 
proporcionaria melhores condições de segurança e comodidade a todos, além de contribuir 
com o desenvolvimento econômico da região. 

ITEM 12. Indicação nº 381/2021, 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 que seja incluso no Plano de Mobilidade 
Urbana, a construção de uma ciclovia na Avenida Brasília, no trecho entre a Avenida Rio 
Grande do Sul e a Rua Goiás. JUSTIFICATIVA:- Com o aumento do número de ciclistas em 
nosso Município, tanto como esporte, como meio de locomoção diário, torna-se necessária a 
realização de estudos para que mais ciclovias sejam criadas, especialmente nas vias que 
possuem elevado fluxo de veículos e pedestres, para que sejam garantidas melhores 
condições de segurança a todos. A referida avenida, que é a principal via de ligação com a 
área central do Município, além do fluxo de veículos e pedestres, já recebe grande 
quantidade de ciclistas, que transitam pelas calçadas ou pela via de rolamento, motivo pelo 
qual indicamos a realização de estudos para a inclusão desta obra no Plano de Mobilidade 
Urbana a ser elaborado. 

ITEM 13. Indicação nº 382/2021, 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 Rui Barbosa, 
entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Presidente Kennedy, no Bairro Jardim Irene.  
JUSTIFICATIVA:- Moradores da região solicitam a pavimentação asfáltica desta via, 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 de recape asfáltico 
irá levar melhores condições de segurança e trafegabilidade a todos, motivo pelo qual 
indicamos a viabilização desta obra.   

ITEM 14. Indicação nº 383/2021, 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 a limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada na Rua Paraná, na 
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esquina do Mercado Lar Park, no Bairro Independência. JUSTIFICATIVA:- Fomos informados 
por moradores da região que a boca de lobo obstruída tem contribuído para que em dias 
chuvosos a água se acumule e transborde sobre as calçadas, levando insegurança e 
transtornos a todos que transitam pela região, motivo pelo qual indicamos ao Poder Executivo 
que determine ao setor competente o envio de equipe para solucionar os problemas 
existentes com as galerias pluviais da referida área. 

ITEM 15. Indicação nº 384/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, 
indicando a viabilização de transporte público para os alunos que estudam nos Colégios 
Cívico-Militares de Medianeira, Tancredo Neves e Naira Fellini. JUSTIFICATIVA:- Fomos 
informados que atualmente os alunos dos Colégios Cívico-Militares não estão sendo 
atendidos pelo transporte público, o que tem prejudicado alunos que residem em bairros 
afastados ou na área rural. O transporte público é um direito regularmente fornecido aos 
alunos dos Colégios Estaduais, motivo pelo qual fomos surpreendidos com a informação de 
que os referidos colégios não eram atendidos, motivo pelo qual indicamos que a 
Administração viabilize a inclusão destas instituições na rota do transporte escolar. 

ITEM 16. Indicação nº 385/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e ao Conselho Rodoviário Municipal e do Trânsito, indicando a construção de um 
redutor de velocidade na Avenida Independência, em frente à residência número 2321. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos informados pela população que muitos motoristas têm transitado 
acima da velocidade permitida na Avenida Independência, que é a principal via do Bairro e 
possui elevado fluxo de veículos e pedestres, motivo pelo qual solicitam a construção de um 
redutor de velocidade como forma de disciplinar o trânsito e levar maior segurança a todos.  

ITEM 17. Indicação nº 386/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, indicando 
que sejam implantadas medidas para  que a população possa avaliar e propor melhorias no 
atendimento prestado nas Unidades Básicas de Saúde do Município, bem como, que seja 
instituída comissão para avaliar as informações repassadas e implantar as melhorias 
necessárias. JUSTIFICATIVA:- Constantemente somos procurados por Munícipes com 
reclamações sobre a qualidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, que são 
diferentes para cada situação ou Bairro. Acreditamos que implantar medidas para que a 
população possa facilmente avaliar os atendimentos, informar as áreas ou procedimentos que 
não lhe agradaram e propor melhorias, bem como, formar uma comissão para avaliar as 
informações repassadas, é uma das formas de promover melhoria contínua e específica para 
as necessidades de cada unidade. 

ITEM 18. Indicação nº 387/2021, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor 
Sebastião Antonio, indicando a realização de estudos para identificar a viabilidade de 
instalação de contêineres para acondicionamento de lixo orgânico e reciclável na região 
central do Município. JUSTIFICATIVA:- O Município de Medianeira tem sido referência em 
muitos aspectos, porém, na questão ambiental e limpeza pública precisamos avançar muito. 
Verificamos que alguns Municípios brasileiros e principalmente no exterior, utilizam 
contêineres para o acondicionamento do lixo orgânico e reciclável nas regiões centrais das 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

cidades. É hora de nosso Município pensar nesta alternativa, além de instituir campanhas 
educativas para os estabelecimentos comerciais e população em geral. 

ITEM 19. Indicação nº 388/2021, 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 que as vias por onde transitam os ônibus do transporte público 
municipal, sejam priorizadas nas obras de pavimentação e troca da iluminação pública por 
lâmpadas de Led, bem como, que na realização destas melhorias sejam inclusas reformas e 
construção de novos pontos de ônibus. JUSTIFICATIVA:- O transporte público de Medianeira 
não oferece boa qualidade aos usuários, especialmente por conta das condições de 
conservação do pavimento das vias por onde trafega, que geram desconforto e insegurança, 
condições que afastam muitos possíveis usuários, que poderiam contribuir com a diminuição 
do número de veículos nas vias. Conforme informações da concessionaria que administra o 
transporte público, são percorridos diariamente 1.788 quilômetros com 15 veículos. 
Solicitamos que o Executivo Municipal comece a investir na qualidade de nosso corredor 
rodoviário, iniciando com a pavimentação asfáltica, construção de novos e modernos pontos 
de ônibus, bem como, com a instalação de iluminação em Led, proporcionando assim maior 
segurança e conforto à população. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 10 de dezembro  de 2021. 

 

Marcos Berta 
Presidente da Câmara Municipal de Medianeira 

Ana Claudia dos Santos Lima 
1ª Secretária da Câmara Municipal de Medianeira 

 


