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

PAUTA DA 5ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 15ª LEGISLATURA  

EM 21 DE MARÇO DE 2022, ÀS 15 HORAS. 

 
 

 

 

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

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

 
 

2.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 4ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA 14/3/2022. 

2.2. LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 

2.3. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

 
 

3.1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. 

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

ITEM 1. Requerimento nº 016/2022, 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 Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha 
Rugeri, solicitando que nos sejam encaminhadas as seguintes informações sobre o 
oferecimento de educação empreendedora nas Escolas Municipais: a) se há programa já 
implantado; b) por que não houve até o momento interesse nesse tema; c) ou se há projeto 
para implantação de programa que trate deste assunto ainda em 2022. JUSTIFICATIVA:- A 
educação empreendedora é uma ferramenta para os educadores despertarem e motivarem 
os alunos para a construção de ideias inovadoras, auxiliando na formação de cidadãos 

2. EXPEDIENTE

3. ORDEM DO DIA

1. ABERTURA
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críticos, autônomos, transformadores e empreendedores. O empreendedorismo se constitui 
num grande pilar para o aprendizado acontecer de forma mais consistente e ser um grande 
diferencial para que os alunos adquiram novas habilidades e conhecimentos vitais para a sua 
formação pessoal e profissional. A educação empreendedora contribui para o 
amadurecimento de competências comportamentais como boa comunicação, criatividade, 
liderança, negociação, pensamento crítico, proatividade, resiliência e trabalho em equipe. Já 
é tempo de priorizar a educação empreendedora, para que os novos profissionais do mercado 
criem empresas de sucesso, e isto se aprende desde as primeiras séries escolares. Não há 
mais tempo a perder, a educação empreendedora deve fazer parte do currículo escolar, uma 
vez que empreender é um processo constante de aprendizagem. Se desejamos que nossos 
jovens tenham maior preparo para o mercado de trabalho, a educação empreendedora deverá 
fazer parte deste aprendizado. O Município certamente sairá ganhando com profissionais 
preparados para os desafios.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 2. Requerimento nº 017/2022, de autoria da Vereadora Delcir Berta Aléssio, que requer 
o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Hermes Parcianello, solicitando seus 
bons préstimos em viabilizar recursos na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
ao Campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para a realização de 
reformas na estrutura física da unidade. JUSTIFICATIVA:- Em novembro de 2021, o Deputado 
recebeu em Brasília o Diretor Geral do Campus Medianeira da UTFPR, oportunidade em que 
puderam conversar sobre as atuais necessidades da universidade, bem como, firmar 
compromisso de trabalhar durante o seu mandato para viabilizar, na medida do possível, 
recursos financeiros para a realização de obras e melhorias. Considerando o compromisso 
assumido e as necessidades emergenciais da universidade, que surgiram após a referida 
reunião, solicitamos o dispêndio de esforços para a viabilização de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais), para substituição de projeto elétrico no Bloco 3, que está danificado 
devido a ação do tempo e o desgaste natural pelo uso, e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais), para a substituição do telhado de um dos blocos, que sofreu danos extensos em 
uma tempestade com fortes rajadas de vento.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- 
(Processo de votação: simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 3. Requerimento nº 018/2022, 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 ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor 
Sebastião Antonio, solicitando que nos seja informado os motivos pelos quais o Poço 
Artesiano da Comunidade Baixo Alegria está desativado, bem como, se há projeto para torná-
lo novamente utilizável, ou para a construção de um novo poço na localidade. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por moradores da região que nos informaram sobre os 
problemas que o poço artesiano desativado tem gerado. Segundo o Presidente da 
Comunidade a situação se perdura por anos, e mesmo após a conquista do poço, a população 
voltou a sofrer com a escassez de água potável. Diante do exposto, solicitamos as 
supracitadas informações, para que possamos repassar aos interessados e posteriormente 
buscarmos soluções.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico).- (Turno de votação: único). 

ITEM 4. Requerimento nº 019/2022, 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, e ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Senhor 
Volmir Antonio Begnini, solicitando que nos sejam informados os motivos pelos quais o 
pagamento do auxílio “Bolsa Atleta” está atrasado, e se haverá compensação pelo atraso aos 
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atletas. JUSTIFICATIVA:- Muitos atletas necessitam desta verba para locomoção, compra e 
manutenção de equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento dos treinos de 
forma correta e eficiente. Solicitamos que estes pagamentos sejam regularizados em caráter 
de urgência, e nos sejam repassadas as supracitadas informações, para que estejamos 
cientes dos problemas que ocorreram e possamos, na medida do possível, auxiliar para que 
situações desta natureza não voltem a ocorrer.- (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 036/2022, 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 André de Barros, entre as Ruas Vitor Louzada e 
Imigrantes. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho recebe considerável fluxo diário de veículos e 
pedestres, principalmente de munícipes residentes nesta via ou imediações. Para os próximos 
meses, além do esperado aumento no número de moradores na região, está sendo construída 
a nova Sede Administrativa do Sicredi Vanguarda, que irá gerar acréscimo considerável no 
fluxo de veículos. A população já solicita a pavimentação asfáltica desta via para melhorar as 
condições de trafegabilidade, e considerando o desenvolvimento esperado para o trânsito da 
região, indicamos que o Poder Executivo inclua esta via nos projetos de pavimentação a serem 
viabilizados neste ano. 

ITEM 6. Indicação nº 037/2022, de autoria da Vereadora Ana Claudia dos Santos Lima, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Antonio França, 
e à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Senhora Marcia Hanzen, indicando 
que a Administração solicite junto à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, a 
inclusão do Município no Projeto “Carretas do Conhecimento”. JUSTIFICATIVA:- As carretas 
são unidades móveis que levam cursos profissionalizantes ao interior do Estado e contam com 
infraestrutura completa para a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional, voltados 
a empregabilidade e ao empreendedorismo. Além de espaços para aulas teóricas, as 
unidades contam com oficinas destinadas a atividades práticas. Idealizado pelo Governo do 
Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen 
e o SenaiPR, o projeto tem previsão de capacitar cerca de 2,5 mil pessoas com oito escolas 
móveis apenas no segundo semestre, em 46 cidades de todas as regiões. 

ITEM 7. Indicação nº 038/2022, 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 a pavimentação asfáltica da Rua Alagoas, entre as Ruas Riachuelo e 
Iguaçu, na região central da cidade. JUSTIFICATIVA:- A pavimentação poliédrica do referido 
trecho está bastante danificada e necessita de uma camada asfáltica para oferecer melhores 
condições de segurança e trafegabilidade, gerando benefícios a todos os moradores da 
região. 

ITEM 8. Indicação nº 039/2022, 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 o envio de equipe em caráter de urgência para realizar a manutenção e 
colocação de nova tampa em uma boca de lobo localizada na Rua Santa Catarina, esquina 
com a Rua Londrina, no Bairro Itaipu. JUSTIFICATIVA:- A referida boca de lobo está sem 
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tampa, oferecendo grande perigo aos transeuntes. Destacamos que um morador das 
imediações improvisou sinalização de alerta para evitar que ciclistas e pedestres sofram algum 
acidente, medida de grande utilidade, mas que apenas evidencia a urgência da realização 
desta manutenção. 

ITEM 9. Indicação nº 040/2022, 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 
que sejam realizados estudos com o intuito de viabilizar transporte gratuito à estudantes do 
Distrito de Maralúcia que estejam matriculados em instituições de ensino superior localizadas 
no perímetro urbano do Município, e frequentem as aulas no período noturno. 
JUSTIFICATIVA:- Com o retorno das aulas presenciais, após longo período de aulas 
prioritariamente online, muitos estudantes estão enfrentando dificuldades para se deslocarem 
até as instituições de ensino. Indicamos que a Secretaria estude a possibilidade de oferecer 
transporte gratuito ou alguma espécie de suporte a estes alunos, para que possam concluir 
as suas graduações. 

ITEM 10. Indicação nº 041/2022, 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 sejam instaladas lâmpadas de LED na iluminação pública de todo o Município. 
JUSTIFICATIVA:- Fomos informados que há muitas lâmpadas queimadas ou com baixa 
luminosidade em grande parte do Município, o que tem preocupado e levado insegurança a 
todos que transitam no período noturno. Salientamos que a iluminação pública é fator 
fundamental para a segurança das vias no período noturno, auxiliando motoristas e pedestres, 
e inibindo a ação de marginais que podem oferecer risco aos transeuntes e as residências. 

ITEM 11. Indicação nº 042/2022, 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 à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
Clair Teresinha Rugeri, indicando a inclusão do ensino da língua inglesa na grade curricular 
escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. JUSTIFICATIVA:- A Base Nacional Comum 
Curricular homologada pelo Ministério da Educação em 2017, consta que o ensino do inglês 

se torna obrigatório a partir do 6º ano do Ensino Fundamental. Porém, acreditamos que não 
há nada que impeça que o Município inove e estenda aos alunos do 1º ao 5º ano do 
fundamental o aprendizado da língua inglesa. Assim iremos preparar as crianças da escola 
pública para o futuro, colocando-os em pé de igualdade com a educação privada. 

ITEM 12. Indicação nº 043/2022, 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, à Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora 
Clair Teresinha Rugeri, e ao Conselho Municipal Rodoviário e do Trânsito, indicando a 
construção de faixas elevadas no entorno de todas as Escolas Municipais e Centros 
Municipais de Educação Infantil que ainda não possuem. JUSTIFICATIVA:- Moradores das 
proximidades de algumas instituições de ensino, bem como Pais de alunos, solicitam a 
construção destas faixas elevadas, pois nos horários de início e término das aulas, o elevado 
fluxo de veículos e pedestres tem gerado situações de risco e elevada preocupação. 

ITEM 13. Indicação nº 044/2022, de autoria do Vereador Joselito Muniz dos Santos, e da 
Vereadora Delcir Berta Aléssio, que solicitam 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 verificação dos itens básicos de prevenção e 
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combate a incêndio nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil. 
JUSTIFICATIVA:- O ambiente escolar, especialmente na educação infantil, deve atender aos 
mais completos requisitos de segurança, que incluem os itens de prevenção e combate a 
incêndio, compostos por extintores, placas de sinalização com rotas de emergência, e outros 
itens que seguem normas técnicas, além de treinamento para evitar pânico caso ocorram 
situações desta natureza. Indicamos a realização desta verificação para tranquilizar a 
comunidade escolar do Município com relação aos níveis de segurança à que estão expostos 
alunos, Professores e funcionários das instituições de ensino.  

ITEM 14. Indicação nº 045/2022, 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 pavimentação asfáltica da Avenida Veranópolis, entre as Ruas Amazonas e Minas 
Gerais. JUSTIFICATIVA:- A Avenida Veranópolis recebe elevado fluxo de veículos e 
pedestres, e no referido trecho possui desníveis e buracos, gerando transtornos, insegurança 
e até mesmo prejuízo aos munícipes. Indicamos a pavimentação com lama asfáltica sobre a 
antiga pavimentação poliédrica, para cobrir as irregularidades, levando maior segurança e 
comodidade aos moradores da região e a todos que trafegam por esta via. 

ITEM 15. Indicação nº 046/2022, de autoria do Vereador Marcos Berta, 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 o envio de 
equipe para analisar e viabilizar a realização de melhorias na estrutura física, aparelhos de ar-
condicionado e equipamentos de suporte às aulas, no Centro Municipal de Educação Infantil 
Pequeno Príncipe. JUSTIFICATIVA:- Pais de alunos do CMEI Pequeno Príncipe nos 
encaminharam uma série de reivindicações, que incluem o conserto de aparelhos de ar-
condicionado, reformas e melhorias nos banheiros, pátio e parquinho infantil, compra de 
equipamentos eletrônicos essenciais e itens de uso diário, entre outros, para auxiliar na 
melhora da qualidade de ensino e oferecer maior conforto e segurança aos alunos, 
Professores e funcionários. Indicamos que a Secretaria encaminhe equipe para analisar toda 
a estrutura do CMEI, identificando e medindo as demandas apresentadas, para que possa 
resolver as que possuem caráter de urgência e planejar o atendimento das demais. 

 

 
 
4.1. VEREADORES INSCRITOS. 
 

 
 

5.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

5. ENCERRAMENTO

 
 

      4. PRONUNCIAMENTOS 
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Câmara Municipal de Medianeira-PR, 18 de março de 2022. 

 

Marco Berta 
Presidente 

 

Ana Claudia dos Santos Lima 
1ª Secretária 


