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1. ABERTURA 

 

2. EXPEDIENTE 

PAUTA DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA 

EM 15 DE MARÇO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 
 
 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

 
1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador VALDIR CANDIDO DE OLIVEIRA. 
 

 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, DO DIA 3/3/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

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

2.3.1. Projeto de Lei n.º 011/2021, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica Protocolo 
de Intenção firmado entre municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para 
combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de 
saúde. 

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

2.3.2. Projeto de Lei n.º 012/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a 
proceder a realização de Processo Seletivo Simplificado, para contratação, por tempo 
determinado, de profissionais para as áreas de Saúde, visando atender necessidade 
temporária do excepcional interesse público, e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

 Comissão de Finanças e Orçamento. 

2.3.3. Projeto de Lei n.º 013/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
alteração proposta à Lei Municipal n.º 085, de 16 de novembro de 2005 (Plano de Cargos e 
Salários do Município de Medianeira), e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

 Comissão de Finanças e Orçamento. 
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3. ORDEM DO DIA 

2.3.4. Projeto de Lei n.º 014/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação -  CACS FUNDEB, e dá outras providências. 

 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
 Comissão de Educação, Saúde e Assistência. 

2.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 
 

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

ITEM 1. Requerimento n.º 013/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Douglas Fabricio, solicitando a 
viabilização de um ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde de Medianeira. 
JUSTIFICATIVA:- A Secretaria Municipal de Saúde necessita de um ônibus com 42 lugares e 
possuindo ar-condicionado, acessibilidade e banheiro. Esta aquisição justifica-se como 
solução de transporte sanitário eletivo para os pacientes com dificuldade de locomoção ou 
deficientes, com o objetivo de suprir essa carência e facilitar o deslocamento, além de atender 
a demanda de pacientes que fazem tratamento fora do domicílio e periodicamente realizam 
consultas e exames nos Municípios de referência.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento n.º 014/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
solicitando que nos sejam encaminhadas informações sobre o Concurso Público nº 001/2020 e 
o Concurso Público nº 001/2020 – IPREMED, informando se há impedimentos além das 
medidas de distanciamento social, e se há data prevista para a sua realização. 
JUSTIFICATIVA:- O Concurso Público nº 001/2020, teve seu edital de abertura publicado em 
23 de março de 2020, e visa o preenchimento de vagas, sob o Regime Estatutário, para suprir 
necessidade de servidores do Município nas áreas administrativa, educacional e de saúde, 
incluindo Médicos generalistas e especialistas, Professores, Enfermeiros, Agentes 
Comunitários de Saúde, Agentes de Endemia, e vários outros importantes profissionais. O 
Concurso Público nº 001/2020 – IPREMED, também teve seu edital de abertura publicado em 
23 de março de 2020, e visa o preenchimento de vagas, sob o Regime Estatutário, para suprir 
necessidade de servidores do Instituto de Previdência do Município, para os cargos de 
Advogado, Analista Previdenciário e Contador. Ambos os concursos previam inicialmente a 
realização das provas objetivas para o dia 10 de maio de 2020, porém, devido a Pandemia do 
Coronavírus, foram adiadas algumas vezes pela Administração e por intervenção do Ministério 
Público, sempre com o objetivo de garantir a segurança da equipe que iria aplicar as provas e 
dos candidatos. Como estamos nos aproximando de um ano desde a publicação do edital de 
abertura, muitos candidatos estão preocupados com a realização ou não do concurso, motivo 
pelo qual solicitamos que nos sejam encaminhadas as supracitadas informações.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: 
único). 
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ITEM 3. Requerimento n.º 015/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Fernando Lúcio Giacobo, 
solicitando o dispêndio de esforços na viabilização de recursos financeiros para a 
pavimentação asfáltica das vias pertencentes ao Bairro Panorâmico, no Município de 
Medianeira, sendo um total de dez quadras, englobando as Ruas Paraíba, Londrina, 
Brasiliana, Bahia e Pindamonhangaba. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por Munícipes 
que nos relataram estarem enfrentando diversas dificuldades ao transitarem pelas vias do 
Bairro, principalmente em dias chuvosos, pois além da degradação natural, a pavimentação 
poliédrica tem ficado escorregadia quando molhada, o que aliado a elevada inclinação de 
alguns trechos, tem dificultado e levado insegurança ao trânsito de veículos e pedestres. 
Diante do exposto e visando garantir maior segurança a todos que transitam pelo local, 
solicitamos o dispêndio de esforços do Deputado no atendimento desta demanda, pois o 
Poder Executivo Municipal não dispõe, no momento, de recursos para esta obra, necessitando 
de apoio das esferas superiores da Administração Pública para garantir esse benefício a 
população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- 
(Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento n.º 016/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio e do 
Vereador Joselito Muniz dos Santos, que requerem o envio de expediente ao Deputado 
Estadual, Senhor Ademar Luiz Traiano, solicitando seus bons préstimos em viabilizar, através 
da Secretaria de Estado da Saúde, uma ambulância para o Município de Medianeira, para dar 
suporte aos atendimentos e ao trabalho dos profissionais da Secretaria de Saúde do 
Município. JUSTIFICATIVA:- Hoje com aproximadamente 50.000 habitantes, Medianeira é um 
Município em pleno desenvolvimento e à medida que a cidade cresce, também aumenta a 
demanda por serviços públicos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança 
pública. A ambulância é a ferramenta fundamental no êxito dos atendimentos, sendo 
necessário que esteja em boas condições e possua equipamentos básicos para auxiliar no 
trabalho dos profissionais e no atendimento dos pacientes. A referida solicitação tem como 
objetivo suprir a necessidade da população e da Secretaria Municipal de Saúde, que necessita 
de ambulâncias para atender os chamados com eficiência e agilidade. Boas condições de 
infraestrutura e equipamentos na área da saúde são fatores fundamentais para o melhor 
desenvolvimento social de um Município, e com a carência de veículos apropriados para o 
atendimento e transporte dos pacientes, esta área fica comprometida. É de extrema 
importância que o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde dê a 
atenção necessária ao Município de Medianeira, possibilitando a prestação de um atendimento 
de qualidade à população.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 5. Requerimento n.º 017/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos e da 
Vereadora Delcir Berta Aléssio, que requerem o envio de expediente ao Deputado Estadual, 
Senhor Ademar Luiz Traiano, solicitando a viabilização de recursos para aquisição de um 
caminhão coletor de lixo para o Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Muito se fala sobre 
os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, como diminuir nossas ações prejudiciais e 
formas de tentar recuperá-lo. Um dos pilares para o sucesso na recuperação do nosso meio 
ambiente e justamente a agilidade na coleta de lixo. O Município de Medianeira possui 
aproximadamente 50.000 habitantes, além de empresas que produzem enormes quantidades 
de lixo diariamente. O setor responsável pela coleta do lixo orgânico dispõe de apenas 5 
caminhões coletores, sendo que 3 destes veículos possuem cerca de 30 anos de uso e com 
frequência ficam parados para manutenção, resultando em transtornos à população pelo 
acúmulo de lixo nas ruas, que acaba por formar condições favoráveis à proliferação de 
mosquitos, insetos e animais peçonhentos. Diante do exposto, solicitamos os bons préstimos 
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de Vossa Excelência em viabilizar esse caminhão coletor de lixo, ofertando segurança e bem-
estar aos munícipes, bem como, a manutenção de um visual agradável para nossa cidade.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de 
votação: único). 

ITEM 6. Requerimento n.º 018/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, 
que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, solicitando que nos seja informado quais os motivos para o aumento repentino da 
“Taxa do Serviço de Coleta de Lixo”, ocorrido entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro 
de 2021. JUSTIFICATIVA:- Todos os anos ocorrem atualizações e correções nas taxas de 
serviço e impostos, porém, a taxa do serviço de coleta de lixo sofreu um aumento considerável 
de um mês para outro, surpreendendo a população. Como não encontramos informações 
públicas de fácil acesso, solicitamos que o Poder Executivo nos informe os motivos que 
levaram a este aumento, bem como, se os valores podem ser recalculados no decorrer do 
ano.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno 
de votação: único). 

ITEM 7. Requerimento n.º 019/2021, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola 
Fernandes, que requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Antônio França,  ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França 
Benjamim, e ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, o Senhor 
Sebastião Antonio, solicitando que seja informado à esta Casa Legislativa, quais as 
prioridades na aquisição de máquinas e veículos para melhor atender a prestação dos serviços 
públicos. JUSTIFICATIVA:- Após visita ao Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal, no dia 
13 de janeiro, e em conversa com os Secretários de Obras e Agricultura, verificou-se a 
necessidade de aquisição e manutenção de diversos equipamentos e veículos do patrimônio 
público do Município. No intuito de contribuir através de pedidos de verbas parlamentares aos 
Deputados parceiros do Município, solicitamos que estas secretarias nos apontem as 
principais necessidades para que possamos agilizar os pedidos.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 8. Requerimento n.º 020/2021, 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 Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, 
solicitando que nos sejam informadas quais as providências tomadas para solucionar as 
precárias condições de armazenamento do almoxarifado central de medicamentos e insumos 
da Secretaria de Saúde. JUSTIFICATIVA:- Em visita ao almoxarifado de produtos e 
equipamentos para a saúde, me deparei com um total descaso dos recursos públicos e da 
segurança dos próprios servidores, haja vista as condições de armazenamento que se 
encontram os insumos, e por conta disso os desperdícios e perdas que devem ocorrer. 
Conforme relato de servidores, o acondicionamento dos medicamentos e insumos da saúde 
sempre foi precário por falta de espaço. Observamos que o imóvel utilizado para essa 
finalidade, uma antiga creche no Bairro Itaipu, não oferece as mínimas condições de 
acondicionamento seguro para esses materiais, pois chove dentro, não dispõe de 
equipamentos de segurança contra incêndio e outros danos, e não permite um controle efetivo 
do material que entra e sai. Enfim, é de extrema urgência que se providencie um novo local 
para essa finalidade, porque os prejuízos certamente são grandes.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

3.2. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 
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ITEM 9. Indicação n.º 026/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e à Secretária Municipal de Finanças, Senhora Marta Regiana Ribeiro Fracaro, indicando que 
sejam realizados estudos com o objetivo de viabilizar o desconto de 70% (setenta porcento) 
dos alvarás do Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Indicamos ao Executivo Municipal 
o desconto de 70% (setenta por cento) dos alvarás do Município de Medianeira. Vivemos uma 
situação de emergência em saúde pública à nível mundial. A proposta é que esse desconto 
contemple as principais atividades que foram prejudicadas por não serem consideradas 
essenciais de acordo com o Decreto do Estado, escolas e centros de educação infantil; 
academias; bares e atividades correlatas; estabelecimentos destinados ao entretenimento, 
como casas de festas e de eventos, circos, teatros e cinemas; clubes esportivos, sociais e 
quadras esportivas; igrejas e templos religiosos. O objetivo é atender aqueles que estão sendo 
mais prejudicados em relação ao seu funcionamento regular, até mesmo porque não puderam 
exercer as suas atividades de forma regular no último ano. Sabemos que as sequelas 
deixadas por essa pandemia abrangem todo o mundo, porém, devemos pensar localmente, 
nas atividades exercidas em nosso Município, nos empresários e microempreendedores que 
deixam seus impostos e possuem sede em nosso Município, buscando saídas que estimulem 
a retomada dos mesmos às suas rotinas de trabalho. 

ITEM 10. Indicação n.º 027/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima e 
dos Vereadores Marcos Berta, Ivan Luis da Silva Redeloff e Fabio de Vargas Padilha, que 
solicitam 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 realizados os procedimentos necessários para a compra de VACINAS DO COVID-
19. JUSTIFICATIVA:- Indicamos a compra das vacinas para o Covid-19, para o Município de 
Medianeira, após a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), deliberada pela maioria, 
que autorizou a compra de vacinas pelos Estados e Municípios, de forma que venha 
complementar a oferta do Programa Nacional de Imunização (PNI), caso ela seja insuficiente 
para atender à demanda do Munícipio. Indicamos a aquisição das mesmas com o objetivo de 
buscar alternativas, visto que não estão sendo adquiridas de forma suficiente pelos Governos 
Federal e Estadual para desafogar as filas de espera. Sabemos que por todo o território 
nacional já existem tratativas para isso, onde Municípios estão organizando consórcios para 
aquisição das vacinas, de maneira que viemos indicar ao Executivo que inicie as tratativas 
para isso, para que não percamos tempo em relação a proliferação ainda maior do vírus, visto 
que o mesmo tem causado danos irreparáveis à nossa comunidade, tanto no aspecto de 
saúde como econômico. Medianeira sendo polo industrial e referência no Estado, ajudando 
muito no crescimento econômico do Paraná, necessita de forma emergencial vacinar a maior 
parte possível de seus Munícipes. 

ITEM 11. Indicação n.º 028/2021, de autoria do Vereador Ivan Luis da Silva Redeloff, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe de Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França Benjamim, 
indicando a realização de limpeza e retirada da vegetação em um terreno localizado na Rua 
Jaime Loch, entre as Ruas Mascarenhas de Morais e Munhoz da Rocha, no Bairro Jardim 
Irene. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da região que solicitam a 
realização de limpeza no referido terreno, pois a vegetação alta e o acúmulo de lixo e entulhos 
podem esconder focos de mosquitos, inclusive do Aedes aegypti, contribuindo com o aumento 
do número de casos de dengue, bem como, facilitar a proliferação de animais peçonhentos. 

ITEM 12. Indicação n.º 029/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, 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, 
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indicando a instalação de iluminação pública nos arredores da pista de skate e da quadra de 
basquete na Praça Ângelo Darolt. JUSTIFICATIVA:- Muitos Munícipes, em especial jovens e 
adultos, buscam a prática de esportes como lazer. Atualmente a Praça Ângelo Darolt dispõe 
de uma pista de skate e uma quadra de basquete, que são diariamente utilizadas. Porém, a 
ausência de iluminação pública tem levado medo e insegurança, além de privar a prática de 
esportes a partir do horário em que o sol se põe. Diante do exposto, indicamos ao Executivo 
Municipal a instalação de iluminação nos referidos locais, ofertando maior segurança e 
possibilitando a realização de atividades esportivas no período noturno. 

ITEM 13. Indicação n.º 030/2021, de autoria dos Vereadores Joselito Muniz dos Santos e 
Marcos Berta, 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 Isaias 
França Benjamim, indicando a construção de muros no entorno da Escola Municipal São Luiz, 
no Distrito de Maralúcia. JUSTIFICATIVA:- A Escola São Luiz oferta ensino para crianças e 
adolescentes, atendendo desde a pré-escola ao 5º ano, e possuindo no momento 74 alunos. 
Atualmente, duas laterais da escola não são muradas, deixando-a totalmente desprotegida. 
Essa exposição tem causado vários transtornos aos alunos e profissionais da educação. 
Conforme nos foi relatado, animais de grande porte oriundos das propriedades vizinhas 
adentram ao local sujando o ambiente e causando tumultos, além de propriedades próximas 
realizarem festas noturnas, permitindo que algumas pessoas invadam o patrimônio público, 
deixando lixo acumulado e vandalizando o local. Desta maneira, solicitamos de forma 
emergencial a realização desta obra, ofertando segurança e comodidade a todos que 
usufruem desta instituição de ensino. 

ITEM 14. Indicação n.º 031/2021, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaias França Benjamim, e à 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, indicando a 
conclusão, bem como o fechamento das laterais da quadra de esportes da Escola Municipal 
Semíramis de Barros Braga. JUSTIFICATIVA:- A Escola Municipal Semíramis de Barros Braga 
há trinta e seis anos promove a educação, acompanhando o crescimento da comunidade do 
Bairro Nazaré. Foi criada pelo Decreto Municipal nº 159/80 de 05/12/1980, no Governo do 
então Prefeito Municipal, Senhor Luiz Bonatto. A iniciativa da construção da escola foi do 
Poder Executivo, pois o Bairro sempre foi considerado o maior em população do Município e 
almejava um espaço escolar para atender a demanda de alunos. Atualmente a quadra atende 
a um grande número de crianças e adolescentes, e sem o fechamento das laterais, em dias 
chuvosos as atividades ficam impossibilitadas. Diante do exposto, indicamos a construção de 
paredes laterais na referida quadra, ofertando mais segurança e comodidade aos alunos, 
professores e demais cidadãos que utilizam este local. 

ITEM 15. Indicação n.º 032/2021, 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 manutenção das Bocas de Lobo localizadas na Rua Pernambuco, 
no Bairro Frimesa. JUSTIFICATIVA:- As referidas bocas de lobo encontram-se descobertas e 
com rachaduras, potencializando o risco de acidentes, especialmente no período noturno, pois 
grande parte da população residente nesta região transita a pé por esta via. Solicitamos a 
realização desta manutenção para garantir o escoamento eficiente da água das chuvas e levar 
maior segurança à população local. 

ITEM 16. Indicação n.º 033/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
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e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França Benjamim, 
indicando o envio de equipe para realizar a manutenção e avaliar melhorias que evitem que o 
Rio Bolinha transborde quando da ocorrência de chuvas de grande proporção, desde a sua 
nascente e principalmente nas proximidades do Paço Municipal. JUSTIFICATIVA:- Devido ao 
elevado volume das chuvas ocorridas no último mês, o Rio Bolinha transbordou, chegando a 
invadir algumas residências às suas margens. A fim de evitar que situações como esta ou 
ainda piores ocorram novamente, indicamos ao Poder Executivo que solucione esse problema, 
realizando reparos na canalização do Rio, que está visivelmente quebrada, bem como, 
melhorias onde forem identificadas esta possibilidade, levando maior segurança a todos que 
residem nesta região do Município. 

ITEM 17. Indicação n.º 034/2021, 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 Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Sebastião 
Antonio, indicando a recuperação e a realização de “operação tapa buracos” em todo o 
percurso onde há pavimentação poliédrica nas estradas de acesso às Comunidades Sol e 
Ouro e Cabeceira do Represo. JUSTIFICATIVA:- As referidas estradas estão em precárias 
condições de conservação, o que gera transtornos ao tráfego de veículos pequenos dos 
moradores destas comunidades, e de caminhões, tratores e demais máquinas agrícolas, 
principalmente nas épocas de safra, dificultando o recebimento de insumos e o escoamento da 
produção. A fim de diminuir os transtornos e evitar acidentes e outros acontecimentos 
indesejáveis, indicamos ao Poder Executivo que viabilize a realização destas melhorias, 
ofertando maior segurança e comodidade a todos que circulam por estas estradas. 

ITEM 18. Indicação n.º 035/2021, 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 Esportes e Lazer, Senhor Volmir Antonio Begnini, 
indicando a realização de reforma e manutenção de todo o complexo esportivo, incluindo o 
Ginásio de Esportes Antônio Lacerda Braga e o Ginásio Wadis Dall Óglio, bem como o espaço 
denominado  Poliesportivo e o entorno destes imóveis, como calçadas e acessos. 
JUSTIFICATIVA:- Em visita ao complexo esportivo do Município, no dia 18 de janeiro, 
observamos a necessidade urgente de reforma do telhado do Ginásio Antônio Lacerda Braga 
e do piso do Ginásio Wadis Dall Óglio, dentre outras. A pista de atletismo o parquinho infantil, 
a academia da terceira idade, os equipamentos de alongamento e as calçadas e acessos no 
entorno do complexo necessitam de reparos em suas estruturas. Alguns equipamentos 
oferecem perigo aos usuários, assim como o piso do entorno que está em grande parte 
seriamente danificado. 

ITEM 19. Indicação n.º 036/2021, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, 
que solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, indicando a implantação de redutores de velocidade ou faixas elevadas na Avenida 
José Callegari, próximo ao Supermercado Lar. JUSTIFICATIVA:- O referido local, bem como 
todo o seu entorno é bastante movimentado, com fluxo constante de veículos entrando e 
saindo dos estacionamentos e pessoas atravessando a Avenida. Faz-se necessário, a fim de 
evitar acidentes, que se coloquem faixas elevadas ou redutores de velocidade nos dois 
sentidos da Avenida, bem como, placas indicativas de velocidade máxima permitida.  

ITEM 20. Indicação n.º 037/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antônio França, 
indicando a elaboração de projeto com o intuito de substituir as lâmpadas da iluminação 
pública de todo o Município por lâmpadas de LED, e que seja publicado cronograma público 
com as vias a serem beneficiadas. JUSTIFICATIVA:- O setor de iluminação tem passado por 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

transformações ao longo dos anos, e ultimamente, uma das principais mudanças nesse 
mercado é o LED (Light Emitting Diode, ou Diodo Emissor de Luz). As lâmpadas LED 
proporcionam até 80% de economia de energia em comparação com as soluções de 
iluminação tradicionais e requerem o mínimo de manutenção devido à vida útil extremamente 
longa. A economia na manutenção e na conta de energia irá permitir que a iluminação pública 
seja melhor dimensionada, deixando a cidade adequadamente iluminada, orientando melhor 
os pedestres, motoristas e ciclistas, além de contribuir com a melhora da segurança pública. 

ITEM 21. Indicação n.º 038/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, que solicita o 
envio de Expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antônio França, e à 
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, indicando que a equipe 
de atendimento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Jardim Irene, seja expandida com mais 
um médico, mais um técnico em enfermagem, e mais agentes comunitários de saúde, bem 
como, sejam realizados estudos para a instalação de uma Farmácia Básica na Unidade. 
JUSTIFICATIVA:- O Bairro Jardim Irene é composto pelos Loteamentos Jardim Laranjeiras, 
BNH, Vila Alegria, Pitangueiras, Parque das Flores, Parque Verde e Florença. Além de ser 
uma região grande, é uma área de vulnerabilidade social muito alta, com grande parte da 
população inserida em programas sociais. O Ministério da Saúde recomenda que o número de 
pessoas atendidas por equipe na área da saúde considere o grau de vulnerabilidade das 
famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá 
ser a quantidade de pessoas atendidas por equipe. Por estes motivos, indicamos que a equipe 
da UBS do Bairro Jardim Irene seja expandida, possibilitando um aumento no número de 
atendimentos diários, reduzindo o tempo de espera e melhor atendendo a necessidade dos 
moradores da região. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 12 de março  de 2021. 
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