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1. ABERTURA 

 

2. EXPEDIENTE 

 

3. ORDEM DO DIA 

PAUTA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA 

EM 29 DE MARÇO DE 2021, ÀS 15 HORAS. 
 
 
 

1.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 

 
1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador LUCY REGINA ANDREOLA FERNANDES. 
 

 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA, DO DIA 22/3/2021. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 
 

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

ITEM 1. Requerimento nº 029/2021, de autoria do Vereador Fabio de Vargas Padilha, Ana 
Claudia dos Santos Lima e Ivan Luis da Silva Redeloff,  que requerem o envio de expediente 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, e ao Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, Senhor Volmir Antonio Begnini, solicitando que nos sejam encaminhadas 
informações detalhadas sobre os serviços referentes aos Contratos nº 048, 049, 050 e 
051/2020, informando os dias e horários das aulas oferecidas, nomes dos Profissionais e listas 
de alunos participantes, bem como, qual o tipo de compensação utilizada para o período em 
que as aulas não foram realizadas devido as medidas de distanciamento social decretadas em 
função do Coronavírus (Covid-19). JUSTIFICATIVA:- O Contrato nº 048/2020, no valor de     
R$ 96.864,00 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) visa o oferecimento de 
aulas de basquete, judô e handebol; o Contrato nº 049/2020, no valor de R$ 163.152,00 (cento 
e sessenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais) visa o oferecimento de aulas de atletismo 
e futsal; o Contrato nº 050/2020, no valor de R$ 195.091,20 (cento e noventa e cinco mil, 
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noventa e um reais e vinte centavos) visa o oferecimento de aulas de futsal e handebol; e o 
Contrato nº 051/2020, no valor de R$ 32.544,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e 
quatro reais) visa o oferecimento de aulas de ginástica rítmica. Todos estes contratos 
resultaram do mesmo processo licitatório e foram assinados em 05/05/2020 com validade até 
11/05/2021, com quatro fornecedores diferentes. Fomos procurados por cidadãos que nos 
questionaram sobre os referidos contratos, motivo pelo qual solicitamos que nos sejam 
encaminhadas as supracitadas informações.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 030/2021, 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 
seja encaminhado relatório dos medicamentos que estão em falta no estoque da Farmácia 
Pública do Município. JUSTIFICATIVA:- A estruturação da Assistência Farmacêutica é um dos 
grandes desafios que se apresenta aos gestores e profissionais do SUS, quer pelos recursos 
financeiros envolvidos como pela necessidade de aperfeiçoamento contínuo com busca de 
novas estratégias no seu gerenciamento. As ações desenvolvidas nessa área não devem se 
limitar apenas à aquisição e distribuição de medicamentos exigindo, para a sua 
implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. Periodicamente 
somos informados por munícipes sobre a falta de algum medicamento na farmácia pública, e 
considerando que recentemente a Secretaria informou que está trabalhando no projeto do 
novo local a ser utilizado como depósito de medicamentos, solicitamos que nos sejam 
encaminhadas as supracitadas informações, para que estejamos cientes da situação atual e 
possamos informar a população que nos questiona.- (Quórum para aprovação: maioria 
simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 031/2021, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira e 
Marcos Berta, que requerem o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Nelsi 
Coguetto Maria, solicitando a viabilização de recursos, junto ao Governo Federal, no valor de 
R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para a realização de recape asfáltico nas vias 
do Bairro Nazaré. JUSTIFICATIVA:- O Bairro em questão é bastante populoso, além de 
possuir dentro de seus limites as Escolas Municipais Fernando Pessoa e Semíramis de Barros 
Braga, creches públicas e particulares, uma Unidade Básica de Saúde, as sedes do Cartório 
Eleitoral, do Detran e do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu – CISI, a Biblioteca Pública 
do Município, além de grande número de estabelecimentos comerciais, características que 
geram elevado fluxo de veículos e pedestres diariamente, sendo que o pavimento de algumas 
vias se  encontra em precário estado de conservação. Solicitamos a viabilização destes 
recursos com o objetivo de prevenir acidentes e proporcionar maior comodidade a população 
que reside ou transita pelas vias do Bairro.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 032/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Jose Carlos Schiavinato, 
solicitando a viabilização de recursos junto ao Governo Federal, no valor de R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais) para a realização de recape asfáltico em Ruas e Avenidas do 
Município de Medianeira, em locais a serem definidos pelas secretarias competentes. 
JUSTIFICATIVA:- A pavimentação asfáltica sofre desgastes pela ação do tempo, fenômenos 
climáticos e o trânsito diário de veículos, motivo pelo qual, torna-se necessária a realização 
periódica de serviços de manutenção. Embora o Poder Executivo tenha dispendido 
considerável volume de recursos para a pavimentação e o recape asfáltico das vias do 
perímetro urbano, ainda há muitos trechos necessitando de melhorias, o que motiva a 
população a nos questionar e solicitar, com considerável frequência, que estas obras sejam 
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executadas. Quanto maior o número de vias devidamente pavimentadas maior a fluidez e a 
segurança no tráfego de veículos e pedestres, motivo pelo qual, requeremos o dispêndio de 
esforços de Vossa Excelência na viabilização destes recursos.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 5. Requerimento nº 033/2021, 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 a viabilização de recursos para a 
pavimentação poliédrica da Estrada Rural que liga a Comunidade da Linha Cabeceira do 
Represo à Comunidade da Linha Sol e Ouro, com uma extensão de 3,6 Km e largura de 6 
metros, totalizando 21.600 m². 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. Na região que 
compreende o referido trecho há considerável número de produtores rurais, que juntos 
possuem aproximadamente 15 aviários, 1 granja de suínos e produção agrícola. Para atender 
a demanda de insumos e escoamento da produção, circulam grande número de caminhões 
diariamente pelo referido trecho, além do transporte de leite e do ônibus escolar. Por estes 
motivos, solicitamos o dispêndio de esforços na viabilização de recursos, que irão possibilitar o 
atendimento desta importante demanda dos produtores rurais do Município.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 6. Requerimento nº 034/2021, 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 a viabilização de recursos junto ao Governo 
do Estado, para a instalação de Academias ao Ar Livre nas seguintes localidades: Linha Javali, 
Vila Rural, Bairro Itaipu, Bairro Belo Horizonte e Conjunto Habitacional Parque das Flores. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores das referidas localidades que nos 
relataram a necessidade de instalação destas academias. Os movimentos realizados nas 
academias ao ar livre proporcionam o alongamento e a fortificação do corpo de forma 
integrada e individualizada, além de melhorar a respiração, diminuir o estresse, desenvolver 
consciência e equilíbrio corporal, melhorar a coordenação motora e a mobilidade articular e 
proporcionar relaxamento. Os exercícios de baixo impacto e de poucas repetições 
proporcionam resultados eficazes e, ao mesmo tempo, menos desgaste das articulações e dos 
músculos, tornando-os praticáveis por atletas profissionais ou pessoas sedentárias. Diante do 
exposto, solicitamos a viabilização de recursos para a instalação de academias ao ar livre nas 
referidas localidades, levando melhor qualidade de vida a população.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

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

ITEM 7. Projeto de Lei n.º 013/2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 
alterações à Lei Municipal n.º 085, de 16 de novembro de 2005, tratando da extinção, 
ampliação e renomeação, de cargos de provimento em comissão, dentro da estrutura 
administrativa municipal.- (Quórum para aprovação: maioria absoluta).- (Processo de 
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votação: simbólico).- (Turno de votação: dois turnos). 

3.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 8. Indicação nº 054/2021, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio e do Vereador 
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 realização de melhorias no campo de futebol 
localizado no Loteamento Parque das Flores. JUSTIFICATIVA:- O referido terreno, que 
pertence ao Poder Executivo, é utilizado pelos moradores para a prática de atividades físicas e 
necessita de melhorias básicas como terraplanagem e plantio de grama. A própria comunidade 
se encarregou da obtenção de traves para o campo e realiza a limpeza do local, entretanto, as 
imperfeições e a falta de grama prejudicam a realização de atividades esportivas, aumentando 
ainda o risco de lesões. A prática esportiva e de lazer, nas mais diversas idades, é uma das 
melhores ferramentas para o processo de inclusão social, além de aumentar a qualidade de 
vida, autoestima e bem-estar da população, desenvolver atividades que auxiliem na introdução 
das crianças e adolescentes nas técnicas esportivas é muito importante para o seu 
desenvolvimento. Desta maneira, indicamos ao Executivo Municipal a realização destas 
melhorias, ofertando mais uma opção de lazer, interação social, prática esportiva e melhora da 
saúde à população. 

ITEM 9. Indicação nº 055/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, e dos 
Vereadores Ivan Luis da Silva Redeloff 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 Isaías França Benjamim, indicando a Pavimentação 
Poliédrica da Rua Canafístula, entre as Ruas Caigangue e Gualachos, no Bairro Condá. 
JUSTIFICATIVA:- Indicamos a realização desta obra em atenção aos pedidos recebidos dos 
munícipes residentes nesta via, uma vez que a falta de pavimento e a precariedade da 
mesma, com pontos praticamente intransitáveis, principalmente em dias chuvosos, tem 
prejudicado a circulação dos cidadãos e acelerado o desgaste dos veículos, gerando prejuízos 
pelo tempo dispendido para transpor pequenos trechos e com a manutenção dos mesmos. Por 
estes motivos, indicamos a pavimentação da referida via, ofertando maior comodidade, 
segurança e bem-estar a população que reside ou transita pela região. 

ITEM 10. Indicação nº 056/2021, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antônio França, 
e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaias França Benjamim, 
indicando a construção de um novo bueiro para escoamento da água das chuvas na galeria 
pluvial da Rua Belém, próximo a residência nº 1854, no Bairro Condá. JUSTIFICATIVA:- 
Fomos procurados por moradores da região que se mostraram   insatisfeitos com a falta de um 
bueiro nessas imediações, pois devido a inclinação da via, quando chove a água não tem para 
onde escoar e se acumula nessa região, carregando grande quantidade de sujeira, gerando 
acúmulo de lodo e água em frente as residências dessa localidade. Além dos transtornos 
ocasionados pela sujeira, ainda temos o risco de formação de focos do mosquito Aedes 
aegypti, pois a água demora vários dias para se dissipar. 

ITEM 11. Indicação nº 057/2021, 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, indicando 
a realização de Recape Asfáltico na Alameda La Cibeles, entre as Ruas Minas Gerais e Mato 
Grosso, no Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- A pavimentação poliédrica existente no referido 
trecho encontra-se em precário estado de conservação, com muitas imperfeições ocasionadas 
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pelo uso e ação do tempo, gerando trepidação nos veículos e potencializando o risco de 
acidentes. Atendendo a solicitação dos moradores da região, indicamos ao Poder Executivo a 
colocação de lama asfáltica no referido trecho, ofertando maior comodidade e segurança a 
todos que transitam por esta via.  

ITEM 12. Indicação nº 058/2021, 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 
Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a instalação de um redutor de 
velocidade na Avenida Brasília, em frente ao SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por munícipes preocupados com as condições 
de segurança deste trecho da avenida, pois muitos motoristas têm transitado em velocidades 
incompatíveis com perímetros urbanos, o que tem colocado em risco todos que trafegam pelo 
local. Ressaltamos que o fluxo de veículos e pedestres é intenso neste trecho da Avenida, 
principalmente quando da realização dos cursos na unidade do SENAI, motivo pelo qual 
solicitamos a análise e atendimento desta solicitação. 

ITEM 13. Indicação nº 059/2021, 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 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Isaías França Benjamim, 
indicando a colocação de placas sinalizando a localização do Ginásio de Esportes Somis 
Fellini e da localidade Conhecida como Vila Rural. JUSTIFICATIVA:- As referidas placas são 
necessárias para  facilitar a localização destes lugares, proporcionando uma visibilidade maior 
de onde se encontram. Destacamos que em nosso Município faltam placas informativas, as 
quais tem por objetivo melhorar a compreensão e facilitar o deslocamento, principalmente, de 
pessoas vindas de outros Municípios, destacando pontos de referência e locais importantes. 
Foi-nos relatado por munícipes residentes nas proximidades ou nas principais vias de acesso 
dos referidos locais, que frequentemente há pessoas solicitando informações sobre a 
localização dos mesmos, motivos pelos quais indicamos a instalação destas placas 
informativas. 

ITEM 14. Indicação nº 060/2021, 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 Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Sebastião 
Antonio, indicando a realização de estudos, visando a implantação de quatro pontos fixos onde 
a população dos Bairros e do centro possam depositar os materiais recicláveis à espera da 
coleta. JUSTIFICATIVA:- A implantação de pontos fixos de coleta iria facilitar tanto o trabalho 
da Associação dos Agentes do Meio Ambiente (ASSAMA), na coleta do material reciclável, 
como na separação do mesmo, feita pelos munícipes em suas residências, já que o caminhão 
responsável pela coleta passa apenas uma vez por semana em alguns locais do Município, 
fazendo com que parte das famílias descarte esses materiais junto ao lixo orgânico, pela falta 
de espaço ou outros motivos que impossibilitam guardar os materiais recicláveis à espera da 
coleta. Além dos benefícios que a reciclagem proporciona, uma melhor gestão destes 
materiais diminuiria a quantidade de lixo reciclável encaminhada para o aterro sanitário do 
Município, aumentando sua vida útil. 

ITEM 15. Indicação nº 061/2021, de autoria do Vereador Valdir Candido de Oliveira, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
indicando a realização de “operação tapa buracos” nas vias de maior necessidade do Bairro 
Condá, bem como, a elaboração de projetos de pavimentação a serem viabilizados por 
recursos próprios ou disponibilizados pelos Governos Federal ou Estadual. JUSTIFICATIVA:- 
O Bairro Condá possui considerável fluxo de veículos e pedestres, e necessita de reparos em 
diversas vias, que se encontram com buracos, imperfeições, pedras da pavimentação 
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poliédrica soltas e deformações no solo. Moradores locais nos informaram sobre as 
dificuldades enfrentadas ao transitarem por alguns trechos, que além dos diversos transtornos 
gerados devido as precárias condições do pavimento, tem provocado prejuízos financeiros 
devido a problemas mecânicos gerados nos veículos dos cidadãos que residem nestas vias. 
Indicamos que o Poder Executivo, na medida do possível, atenda a estas reivindicações, 
levando maior segurança e comodidade aos moradores do Bairro. 

ITEM 16. Indicação nº 062/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e ao Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a instalação de um redutor de 
velocidade na Avenida 24 de Outubro, entre a Dabol e a Metalúrgica Iguaçu, no Bairro Belo 
Horizonte. JUSTIFICATIVA:- Há intenso fluxo de veículos e pedestres nesta localidade, 
principalmente durante os horários de pico, e muitos motoristas tem trafegado acima da 
velocidade permitida. Fomos informados, inclusive, que vários animais já foram atropelados na 
região, gerando insegurança e um risco constante de acidentes. Diante do exposto e 
atendendo a reivindicação da população residente nas proximidades, indicamos a tomada de 
providências nesse sentido, ofertando maior segurança e comodidade a todos. 

ITEM 17. Indicação nº 063/2021, de autoria do Vereador Douglas Rodrigo Gerviack, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
indicando que sejam realizados estudos com o intuito de instituir a obrigatoriedade de uso de 
crachá em todas as repartições públicas do Município. JUSTIFICATIVA:- Assim como nas 
empresas, o uso de crachás pelos funcionários dentro dos órgãos públicos favorece a 
identificação dos servidores e também auxilia na segurança. Esse cartão funcional, 
especialmente no caso de servidores que realizam o atendimento ao público, pode melhorar a 
comunicação e a relação interpessoal. Em repartições públicas, ele também evita que pessoas 
estranhas acabem tendo acesso a locais destinados apenas aos servidores. Diversos órgãos 
públicos lidam com informações importantes e sigilosas relacionadas ao Poder Público, por 
isso, o crachá dentro desse ambiente é mais uma ferramenta de segurança que favorece as 
instituições e seus funcionários. Além disso, muitos órgãos públicos contam com uma 
circulação intensa de indivíduos e a utilização de crachás pode facilitar a identificação e a 
fluidez em determinadas áreas, além de evitar diversos aborrecimentos. No crachá, além da 
foto, poderão constar outros dados do servidor, como número de registro, documentos de 
identificação, modalidade da carteira de habilitação caso utilize veículo público, e inclusive, o 
tipo sanguíneo, hoje muito utilizado na área militar no próprio uniforme, o que pode auxiliar na 
realização dos primeiros socorros em caso de acidente. Poderá ser utilizado também como um 
documento adicional para que em um equipamento adaptável auxilie o registro do cartão 
ponto. 

ITEM 18. Indicação nº 064/2021, de autoria da Vereadora Lucy Regina Andreola Fernandes, 
que solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio 
França, e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Rosangela Fiametti Zanchett, indicando 
que seja definido como prioridade no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentarias - LDO e na Lei Orçamentaria Anual - LOA, a construção de uma nova sede 
para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- A 
atual sede do CEO está funcionando em um prédio muito antigo e totalmente inadequado para 
as atividades a que se destinam. As instalações são precárias e não comportam sequer os 
requisitos de segurança para o melhor atendimento dos pacientes. É lastimável que o 
Município não tenha até hoje viabilizado uma nova edificação que possa oferecer maior 
segurança e conforto para os profissionais de odontologia, além de um melhor atendimento 
aos pacientes. Importante observar que, devido as péssimas condições de atendimento, nem 
sempre é possível ter um programa permanente para garantir a melhor saúde dentária à 
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4. PRONUNCIAMENTOS 

 

5. ENCERRAMENTO 

população. Com uma nova unidade de atendimento, certamente nossos cidadãos terão o 
atendimento que merecem e com muito mais qualidade. 

ITEM 19. Indicação nº 065/2021, 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 seja atendida a solicitação de pavimentação asfáltica na Rua 
Sergipe, entre as Ruas Lisboa e Paulo VI, no Bairro lpê, de acordo com o Protocolo n° 
4.183/2021 do dia 22/03/2021. JUSTIFICATIVA:- Os moradores da região que compreende os 
Loteamentos Planalto, Portugal, Mônaco, Pioneiros, Rasente, Mattia e Jardim lpê, 
protocolaram um abaixo-assinado solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Sergipe, entre 
as Ruas Lisboa e Paulo VI, com extensão de apenas uma quadra, que hoje causa grandes 
transtornos aos proprietários de imóveis desta região, haja vista a grande quantidade de 
veículos que trafegam pelo trecho. A infraestrutura é precária, muita poeira ou muito barro em 
uma Rua que ainda não consta no mapa, mas que é prolongamento da Rua Sergipe. Ocorre 
que este trecho faz a ligação do centro com os diversos loteamentos, e é urgente que esses 
moradores sejam beneficiados com a pavimentação asfáltica. 

 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 

 
5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 26 de março  de 2021. 
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Presidente  

 
 

Ana Claudia dos Santos Lima 
1ª Secretária 


