
Extrato Eletrônico da 39ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 17ª
Legislatura

Identificação Básica: Tipo de Sessão: Sessão Ordinária ; Abertura: 26/11/2019 - 19:30 ;
Encerramento: 26/11/2019 - 21:00 

Mesa Diretora: Presidente: Arthur Bastian Vidal /  MDB ; Vice-Presidente: Otávio José
Rodrigues de Jesus /  MDB ;  1º Secretário:  ACYR HOFFMANN /  MDB ;  2º Secretário:
Dirceu Rodrigues Ferreira / PSDB 

Lista de Presença na Sessão: ACYR HOFFMANN / MDB ; Arthur Bastian Vidal / MDB ;
Dirceu Rodrigues Ferreira / PSDB ; Fenelon Bueno Moreira / PSB ; Josias Camargo de
Oliveira Junior / PT ; Mário Jorge Padilha Santos / PSB ; Samuel Góis da Silva / PSB ;
Otávio José Rodrigues de Jesus / MDB ; VILMAR CZARNESKI FÁVARO PURGA / PSL 

Expedientes: 01. Abertura da Sessão: ATA NÚMERO TRÊS MIL QUATROCENTOS E
QUARENTA E QUATRO (3.444). Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e
dezenove, a hora regimental, reuniu-se no Plenário Vereador César Augusto Leoni, o Poder
Legislativo  Municipal  da  Lapa  sob  a  Presidência  do  Vereador  Arthur  Bastian  Vidal,
Secretariado pelos Vereadores Acyr Hoffmann e Dirceu Rodrigues Ferreira, presentes os
Vereadores:  Fenelon  Bueno  Moreira,  Josias  Camargo  de  Oliveira  Junior,  Mário  Jorge
Padilha Santos, Otávio José Rodrigues de Jesus, Samuel Gois da Silva e Vilmar Favaro
Purga. À hora regimental o Presidente declarou aberta a Sessão invocando a proteção de
Deus, “Que Deus ilumine os trabalhos desta Casa e norteie os homens que conduzem a
nossa Pátria”, e fez uma saudação a todos. 02. Aprovação da Ata: De imediato passou-se
para a deliberação da Ata anterior de número três mil quatrocentos e quarenta e dois
(3.442), sendo aprovada sem ressalvas. 03. Correspondências Expedidas e Recebidas:
Resumo  das  Correspondências  Expedidas:  Protocolo:  1003/2019.  Requerente:  Arthur
Bastian  Vidal.  Protocolo:  1004/2019.  Requerente:  Arthur  Bastian  Vidal.  Protocolo:
1005/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 1006/2019. Requerente: Arthur
Bastian  Vidal.  Protocolo:  1010/2019.  Requerente:  Arthur  Bastian  Vidal.  Protocolo:
1012/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Protocolo: 1013/2019. Requerente: Arthur
Bastian  Vidal.  Protocolo:  1014/2019.  Requerente:  Arthur  Bastian  Vidal.  Protocolo:
1015/2019. Requerente: Arthur Bastian Vidal. Resumo das Correspondências Recebidas:
Protocolo:  1000/2019.  Requerente:  Paulo  César  Fiates  Furiati  -  Prefeito  Municipal.
Protocolo: 1001/2019. Requerente: Paulo César Aubrift Janz - Dir. do Departamento de
Serviços Urbanos. Protocolo:  1002/2019. Requerente:  Estado do Paraná Polícia Militar.
Protocolo: 1007/2019. Requerente: Prefeitura Municipal da Lapa. Protocolo: 1008/2019.
Requerente:  Prefeitura  Municipal  da  Lapa.  Protocolo:  1009/2019.  Requerente:  Josias
Camargo de Oliveira Junior. Protocolo: 1011/2019. Requerente: Comissão Municipal de
Trânsito da Lapa – Comutran. 04. Ordem do Dia: Dando inicio a Ordem do Dia, presentes
os Vereadores: Acyr Hoffmann, Dirceu Rodrigues Ferreira, Fenelon Bueno Moreira, Josias
Camargo de Oliveira Junior, Mário Jorge Padilha Santos, Otávio José Rodrigues de Jesus,
Samuel Gois da Silva e Vilmar Favaro Purga. Em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 88/2019,
de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
Operações de Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências. Livre a
palavra para discussão fez uso dela o Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior. Mais
ninguém querendo fazer uso da palavra, foi o Projeto de Lei nº 88/2019, de autoria do
Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Operações de
Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências, colocado em 1ª votação
sendo APROVADO por unanimidade. Havendo requerimento verbal de autoria do Vereador
Otávio José Rodrigues de Jesus, solicitando dispensa de interstício para 2ª deliberação do
Projeto  de  Lei  nº  88/2019,  de  autoria  do  Executivo  Municipal,  que  autoriza  o  Poder
Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e
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dá outras providências, foi o requerimento APROVADO por unanimidade. Em 2ª discussão
o Projeto de Lei nº 88/2019, de autoria do Executivo Municipal,  que autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e
dá outras providências. Livre a palavra para discussão e ninguém querendo fazer uso da
mesma, foi o Projeto de Lei nº 88/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o
Poder Executivo Municipal a contratar Operações de Crédito com o BANCO DO BRASIL
S.A.,  e  dá  outras  providências,  colocado  em  2ª  votação  sendo  APROVADO  por
unanimidade.  Em 1ª  discussão  o  Projeto  de  Lei  nº  89/2019,  de  autoria  do  Executivo
Municipal, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Operação de
Crédito, para Prestação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para Geoprocessamento
e Plano de Arborização Urbana, no Município da Lapa. Livre a palavra para discussão fez
uso dela os Vereadores Josias Camargo de Oliveira Junior e Otávio José Rodrigues de
Jesus. Mais ninguém querendo fazer uso da palavra, foi o Projeto de Lei nº 89/2019, de
autoria  do  Executivo  Municipal,  que  dispõe  sobre  a  abertura  de  Crédito  Adicional
Especial,  por  Operação  de  Crédito,  para  Prestação  de  Serviços  e  Aquisição  de
Equipamentos para Geoprocessamento e Plano de Arborização Urbana, no Município da
Lapa, colocado em 1ª votação sendo APROVADO por unanimidade. Havendo requerimento
verbal de autoria do Vereador Vilmar Favaro Purga, solicitando dispensa de interstício
para 2ª deliberação do Projeto de Lei nº 89/2019, de autoria do Executivo Municipal, que
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial,  por Operação de Crédito,  para
Prestação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para Geoprocessamento e Plano de
Arborização  Urbana,  no  Município  da  Lapa,  foi  o  requerimento  APROVADO  por
unanimidade.  Em 2ª  discussão  o  Projeto  de  Lei  nº  89/2019,  de  autoria  do  Executivo
Municipal, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, por Operação de
Crédito, para Prestação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para Geoprocessamento
e Plano de Arborização Urbana, no Município da Lapa. Livre palavra para discussão e
ninguém querendo fazer uso da mesma, foi o Projeto de Lei nº 89/2019, de autoria do
Executivo  Municipal,  que  dispõe  sobre  a  abertura  de  Crédito  Adicional  Especial,  por
Operação  de  Crédito,  para  Prestação  de  Serviços  e  Aquisição  de  Equipamentos  para
Geoprocessamento e Plano de Arborização Urbana, no Município da Lapa, colocado em 2ª
votação  sendo  APROVADO  por  unanimidade.  Em  1ª  discussão  o  Projeto  de  Decreto
Legislativo nº 09/2019, de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior,  que
concede  o  Título  de  Cidadão  Honorário  do  Município  da  Lapa-PR,  ao  Sr.  ADÃO
GRZELKOVSKI. Livre a palavra para discussão fez uso dela o Vereador Josias Camargo de
Oliveira Junior, solicitando a leitura do currículo do candidato a Cidadão Honorário da
Lapa.  "Adão Grzelkovski.  A história  de Adão Grzelkovski  inicia-se no ano de 1945,  na
colônia  do  Rio  Vinagre,  município  de  Rio  Azul,  estado  do  Paraná.  Descendente  de
imigrantes poloneses, foi o segundo de 09 filhos sendo seus pais Valentin Grzelkovski e
Bronislava Knaut Grzelkovski.  Com a expectativa de melhores condições e recursos,  a
família transfere-se para a cidade quando Adão tinha 05 anos. Iniciou seus estudos ainda
na colônia de Rio Vinagre,  através do amigo da família,  o professor e veterano da 2ª
Guerra Mundial professor Miguel. Já na cidade continuou seus estudos no colégio Santa
Terezinha das Irmãs da Sagrada Família,  um colégio de Freiras que formou muito do
caráter e lições que Adão carrega em sua vida. Sendo os pais agricultores, Adão desde
muito cedo ajudou em casa. Além de ajudar na lavoura, realizava a entrega de laticínios e
dos produtos de colheita de hortifrúti.  Esta experiência o ensinou muito sobre valores
como família, responsabilidade, comprometimento e da importância do trabalho. Em 1958
muda-se para a cidade de Irati, também no estado do Paraná. Nesta cidade deveria dar
continuidade em seus estudos ao mesmo tempo em que trabalhava no armazém daqueles
que  o  acolheram  em  sua  casa,  os  senhores.  Entretanto,  a  necessidade  de  contribuir
financeiramente  com  seus  pais  exigiu  que  interrompesse  seus  estudos  e  dedicar-se
inteiramente ao trabalho. Estando em idade do alistamento obrigatório e entendendo o
momento  histórico  do  Brasil  em  1964  voluntaria-se  para  ingressar  no  Exército,  indo
“cumprir o tempo” na cidade da Lapa. A forma como chegou na cidade já mostrava o
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sentimento de carinho e amor que teria com ela. O trem, uma Maria Fumaça, aportava na
estação sendo Adão um dos passageiros. Sido criado em uma família que sempre prezou
os valores não foi difícil adaptar-se aos requisitos da organização. O companheirismo, as
amizades, o sentimento de pertencimento, a disciplina e os valores pátrios o animaram a
seguir na corporação e já no final dos anos 60 assume o posto de cabo de artilharia no 15º
GAC. A cidade da Lapa não trouxe somente a possibilidade de uma carreira, mas também
a de construir uma família: No ano de 1967 conhece Luci, filha de criação de seus tios
Almiro “Buava” e Guiomar de Mattos e após 08 anos de namoro se casam na capela do
Educandário  de  São  Vicente  de  Paulo  no  ano  de  1975.  Como  sabemos,  uma  das
responsabilidades dos militares é a disponibilidade ao chamado das Forças Armadas e um
deles foi a necessidade de transferência no ano de 1976 para a cidade de Santa Rosa, no
Rio Grande do Sul. A oportunidade de desenvolvimento na carreira o leva a ingressar no
Curso  de  Formação  de  Sargentos  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro  em  1977.  O  bom
desempenho no curso o é reconhecido e naquele mesmo ano se torna o 3º Sargento de
Intendência Adão Grzelkovski. O término do curso não significou apenas o fim de uma
etapa, mas também uma mudança. No início de 1978 é movimentado para o 5º RCC na
cidade de Rio Negro, estado do Paraná.   A permanência por 13 anos nesta cidade trouxe
muitos momentos alegres para a família: em 1978 nasce seu primeiro filho Anderson e em
1980, seu segundo filho, Edgar. As atividades desempenhadas por Adão como responsável
pela compra e administração de insumos para o andamento da unidade militar o levaram a
estabelecer  um ótimo relacionamento na cidade.  Seu comportamento ético foi  sempre
motivo de elogios não somente por parte de seus superiores, mas também daqueles com
quem mantinha relações comerciais. Vindo de uma família de forte religiosidade católica
ingressou  nas  atividades  da  Igreja,  participando  dos  movimentos  de  Cursilho  e  de
formação de Pais e Padrinhos e interagindo com Padres daquela cidade que se tornaram
amigos como os Freis  Simão  e  Francisco Mafra. Sentindo a necessidade contínua de
desenvolver-se, ainda em Rio Negro realiza o curso de Técnico de Contabilidade no ano
1986 no Colégio Estadual Barão de Antonina e mais tarde o curso superior de Ciências
Naturais  na  então  Universidade  do  Norte  Catarinense  1990  (atual  Universidade  do
Contestado). Mesmo caminhando para as etapas finais de sua carreira militar teve um
novo  chamado  do  Exército.  A  necessidade  da  unidade  do  15º  GAC em recompor  seu
quadro na área de atuação de Adão exige que ele  seja  transferido,  para  surpresa da
família, para a Lapa. Os fortes laços criados em sua primeira passagem pela cidade e o
acolhimento familiar pelo lado da esposa ajudaram a minimizar os efeitos da mudança. De
fato, rapidamente já estabelecia amizade com vizinhos, com os amigos de “caserna”. A
exemplo de Rio Negro, já estava envolvido com as atividades da Igreja, participando do
Cursilho e  dos grupos de leitura nas Missas.  Também criou um novo hobby:  o  canto,
ingressando no “Coral Vozes da Lapa” e mais tarde no “Coral São Benedito”. Após 30 anos
de serviços prestados ao Exército e ao Brasil aposenta-se como Subtenente, mas em lugar
de colocar  as  pantufas  inicia  uma nova atividade que viria  a  se  transformar em uma
paixão: o magistério.  Iniciou lecionando no Colégio Antônio Lacerda Braga na localidade
de Mariental. A proximidade com os alunos e as lembranças que a região o faziam ter de
sua cidade natal criaram em Adão um sentimento de muito carinho que até hoje mantém
por Mariental. Em um novo momento, assume aulas no Colégio Estadual Manoel Antônio
da Cunha, o Polivalente. Neste colégio torna-se não somente professor, mas Vice-Diretor
deixando sua marca na história desta instituição de ensino,  lembrado por sua postura
firme, o respeito por todos e o empenho em contribuir com a juventude em obter um dos
maiores valores possíveis: o conhecimento. Foi membro da diretoria da Rádio Legendária
por muitos anos. Também é membro da Fundação São Benedito da Lapa. Mesmo o tempo
impondo  limitações  com  o  avanço  da  idade  não  deixa  de  evoluir  em  sua  busca  por
conhecimento e em 2000 realiza o curso de Formação Pedagógica pelo então CEFET-PR
(atual UTFPR). No fim de 22 anos dedicados à sofrida e muitas vezes não reconhecida vida
de professor, somente interrompido por uma doença que o impediu de continuar dando
aulas, aposenta-se definitivamente.  Entretanto, não se permite deixar de ter uma vida
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atuante:  somado as  atividades da Igreja,  ingressa no Rotary Clube da Lapa,  clube de
serviços onde exerceu funções de tesoureiro, secretário e presidente. Também se tornou
membro do Conselho Municipal de Saúde da Lapa o qual participou ativamente por 15
anos do qual somente se afastou para tratamento de saúde. Sempre preocupado com os
rumos  da  política  no  Brasil,  acompanhou  não  somente  as  transformações  no  âmbito
nacional, mas na própria cidade estando presente nas sessões da Câmara Municipal, da
qual recebeu um reconhecimento como cidadão pelo nível de assiduidade. Pelos anos que
serviu e o amor que detém pelo Exército tornou-se membro da Associação Amigos do 15º
GAC AP - Asisson, contribuindo com sua experiência e atividades para manter a história
do patrimônio militar que representa o 15º GAC Ap. O avanço da idade o permitiu a novas
alegrias, seus filhos vieram a casar e constituir família, Anderson é casado com Ângela
Maurer  Mendes  e  Edgar  é  casado  com  Wiviam  Correa,  ambas  lapeanas.  Também
vivenciou a chegada de seus netos: Vitor Anselmo filho de Edgar e Wivian e Valentina,
filha de Anderson e Ângela. Não são somente as alegrias familiares que premiam a vida de
Adão: difícil é o dia em que não encontra um antigo companheiro de “caserna”, ou então
um ex-aluno. Raros não são os momentos em que alguém o agradece por ter sido seu
aluno ou pelos momentos que viveram no Exército. E isso acontece na Lapa, em Curitiba
ou nas viagens que realiza com a esposa. Assim, quando chegamos em momentos cruciais
de  nossas  vidas.  Quando  nos  perguntamos  sobre  o  caminho  que  percorremos  e
principalmente  em  como  o  fizemos  a  beleza  torna-se  em  recordar  tudo  o  que  foi
construído. Em como formamos nossas famílias, em como atuamos como profissionais, nas
pessoas a quem demos a mão e naquelas cujas mãos nos foram estendidas. Nas pessoas
que  entraram em nossas  vidas  e  que  mesmo  saindo nunca  serão  esquecidas.  Nestes
instantes  não podemos deixar  de  reconhecer  pessoas  como Adão Grzelkovski,  em seu
exemplo como filho, marido, pai, sogro e avô. No amigo sempre presente. Na excelência
de seu caráter e nos valores que passa.  Mais que um exemplo de militar e professor, um
modelo em como devemos atuar como profissionais. Celebrar pessoas como Adão não se
refere  a  reconhecer  o  passado,  mas  em  como  devemos  modelar  nosso  futuro,  na
responsabilidade de pessoas que como ele, impõe para as gerações que os sucederão".
Continuando livre a palavra, fizeram uso dela os Vereadores Josias Camargo de Oliveira
Junior e Vilmar Favaro Purga. Mais ninguém querendo fazer uso da palavra, foi o Projeto
de Decreto Legislativo nº 09/2019, de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira
Junior, que concede o Título de Cidadão Honorário do Município da Lapa-PR, ao Sr. ADÃO
GRZELKOVSKI,  colocado  em 1ª  votação  secreta,  sendo  APROVADO por  unanimidade.
Foram escrutinadores os Vereadores Mário e Otávio.  Havendo requerimento verbal  de
autoria  do  Vereador  Vilmar  Favaro  Purga,  solicitando  dispensa  de  interstício  para  2ª
deliberação do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2019, de autoria do Vereador Josias
Camargo de Oliveira Junior, que concede o Título de Cidadão Honorário do Município da
Lapa-PR, ao Sr. ADÃO GRZELKOVSKI, foi o requerimento APROVADO por unanimidade.
Em 2ª discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2019,  de autoria do Vereador
Josias  Camargo  de  Oliveira  Junior,  que  concede  o  Título  de  Cidadão  Honorário  do
Município  da Lapa-PR,  ao  Sr.  ADÃO GRZELKOVSKI.  Livre  a  palavra  para  discussão e
ninguém querendo fazer uso da mesma, foi o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2019,
de autoria do Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior, que concede o Título de Cidadão
Honorário do Município da Lapa-PR, ao Sr. ADÃO GRZELKOVSKI, colocado em 2ª votação
secreta sendo APROVADO por unanimidade. Foram escrutinadores os Vereadores Fenelon
e Samuel.  05. Requerimentos e Indicações: Nada mais constando na Ordem do Dia,
passou-se a leitura dos Requerimentos e Indicações apresentados: Requerimento verbal
de  autoria  do  Vereador  Otávio  José  Rodrigues  de  Jesus,  solicitando  ao  Executivo
Municipal,  que  seja  feita  a  manutenção  da  Avenida  Senador  Souza  Naves,  mais
precisamente próximo ao Detran, pois encontra-se em situação precária em vários pontos.
Requerimento  verbal  de  autoria  do  Vereador  Vilmar  Favaro  Purga,  de  Voto  de
Congratulações e Aplausos, pelos 69 anos da Rádio Legendária da Lapa FM 95.9, e que da
decisão desta Casa seja dado ciência ao Presidente da Fundação São Benedito da Lapa e
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aos  demais  diretores  e  gerência.  Requerimento  verbal  de  autoria  do  Vereador  Vilmar
Favaro Purga, solicitando ao Secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder,
para que seja feita a manutenção na pintura e reforma do anfiteatro e da quadra, bem
como a construção de um refeitório e revisão na parte elétrica do Colégio Estadual São
José  da  Lapa.  Requerimento  verbal  de  autoria  do  Vereador  Vilmar  Favaro  Purga,
solicitando ao Deputado Estadual Anibelli Neto, que apresente na Assembleia Legislativa
do Paraná, uma Lei Estadual para que as concessionárias de serviço público de energia
elétrica Copel  e de saneamento Sanepar,  fiquem proibidas de realizar a suspensão do
fornecimento desses serviços por falta de pagamento a pessoas em tratamento de câncer,
mediante  comprovação  e  laudo  médico.  Requerimento  verbal  de  autoria  do  Vereador
Fenelon  Bueno  Moreira,  solicitando  ao  Executivo  Municipal,  patrolamento  e
ensaibramento  da  estrada  municipal  vicinal  que  dá  acesso  a  residência  da  senhora
Sebastiana Gogola e outros na localidade de Prestes, tal pedido se faz necessário devido
ao  péssimo  estado  de  conservação,  impedindo  essas  pessoas  de  trafegar  na  estrada.
Ninguém querendo colocar qualquer Requerimento ou Indicação em destaque foram todos
deferidos ficando à disposição dos senhores Vereadores, juntamente com o Expediente, na
Secretaria  desta  Casa.  06.  Grande Expediente:  Excepcionalmente,  nesta  Sessão,  foi
dispensado o Grande Expediente, para realização de Sessão Solene logo em seguida. 07.
Lideranças Partidárias: Excepcionalmente, nesta Sessão, foi dispensado as Lideranças,
para realização de Sessão Solene logo em seguida. 08. Comunicações Parlamentares:
Excepcionalmente,  nesta  Sessão,  foi  dispensado  as Comunicações  Parlamentares,  para
realização de Sessão Solene logo em seguida. 10. Encerramento: Nada mais a tratar o
senhor Presidente encerrou a Sessão agradecendo a presença de todos, bem como dos
senhores Vereadores, e convocou para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia três
de dezembro de dois mil e dezenove, salvo convocação Extraordinária, à hora regimental,
com a Ordem do Dia a ser definida e publicada posteriormente no site. Sendo o que tinha
para constar, eu, Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata que
após lida e aprovada, será por todos os Vereadores presentes assinada. 

Lista de Presença na Ordem do Dia: ACYR HOFFMANN / MDB ; Arthur Bastian Vidal /
MDB ; Dirceu Rodrigues Ferreira / PSDB ; Fenelon Bueno Moreira / PSB ; Josias Camargo
de Oliveira Junior / PT ; Mário Jorge Padilha Santos / PSB ; Samuel Góis da Silva / PSB ;
Otávio José Rodrigues de Jesus / MDB ; VILMAR CZARNESKI FÁVARO PURGA / PSL 

Matérias da Ordem do Dia: 1 - Atas Sessões Ordinárias e Extraordinárias nº 3442
de 2019, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/11/2019 - ATA NÚMERO TRÊS
MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS (3.442). Autores: , Tipo: Simbólica, Sim: Não
Informado,  Não:  Não  Informado,  Abstenções:  Não  Informado,  Resultado:  Matéria  não
votada -  2 -  Projeto de Lei  Ordinária nº 88 de 2019,  Autoriza  o  Poder  Executivo
Municipal a Contratar Operações de Crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras
providências. Autor: Paulo Furiati - Prefeito, Tipo: Simbólica, Sim: Não Informado, Não:
Não Informado, Abstenções: Não Informado, Resultado: Matéria não votada - 3 - Projeto
de Lei Ordinária nº 89 de 2019, Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial,
por Operação de Crédito, para Prestação de Serviços e Aquisição de Equipamentos para
Geoprocessamento e Plano de Arborização Urbana, no Município da Lapa. Autor: Paulo
Furiati - Prefeito, Tipo: Simbólica, Sim: Não Informado, Não: Não Informado, Abstenções:
Não Informado, Resultado: Matéria não votada - 4 - Projeto de Decreto Legislativo nº 9
de 2019, Concede o Título de Cidadão Honorário do Município da Lapa-PR, ao Sr. ADÃO
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GRZELKOVSKI. Autor: JOSIAS JUNIOR, Tipo: Simbólica, Sim: Não Informado, Não: Não
Informado, Abstenções: Não Informado, Resultado: Matéria não votada - 
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Presidente:  Arthur
Bastian Vidal / MDB 

____________________ 

Vice-Presidente: 
Otávio José Rodrigues
de Jesus / MDB 

____________________ 

1º Secretário: ACYR
HOFFMANN / MDB 

____________________ 

2º  Secretário:
Dirceu  Rodrigues
Ferreira / PSDB 

_____________________ 

Fenelon  Bueno
Moreira / PSB 

_____________________ 

Josias  Camargo  de
Oliveira Junior / PT 

_____________________ 

Mário  Jorge  Padilha
Santos / PSB 

_____________________ 

Samuel Góis da Silva
/ PSB 

_____________________ 
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