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Ata da  2.566ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Castro. 

Aos nove (09) dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis (16) horas e 

quinze (15) minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Castro, sob a presidência do Vereador 

Miguel Zahdi Neto, secretariado pelos Vereadores Jonathan Cesar Flores Barros e Joel Antônio de 

Souza, são iniciados os trabalhos realizando-se a  segunda milésima, quingentésima, sexagésima sexta 

Sessão Ordinária desta Câmara Municipal. Ao iniciar o Senhor Presidente convidou a todos para 

entoarem o Hino Nacional. Discussão e votação da ata da  Sessão Ordinária de vinte e seis (26) de 

outubro de 2022, aprovada por unanimidade.  Expediente: Projeto de Lei nº 67/2022  de autoria do 

Vereador Joel Antonio de Souza com a seguinte súmula: Dá o nome de Salvador Costa Martins à nova 

Ponte do Rio Ribeira, localizada na Região do São Pedro, divisa entre Castro e Campo Largo. Ofício 

nº 476/2022 recebido do Executivo Municipal, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 

68/2022 que Autoriza o repasse de contribuição associativa anual à Adetur – Campos Gerais. Ofício nº 

490/2022 recebido do Executivo Municipal, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 

69/2022 que Autoriza o Executivo Municipal a efetuar o pagamento de indenização em razão de 

responsabilidade gerada por ato omissivo, e dá outras providências. Ofício nº 498/2022 recebido do 

Executivo Municipal, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei nº 70/2022 que Dispõe sobre a 

isenção da taxa de inscrição para concursos públicos municipais ou processos seletivos aos candidatos 

doadores de sangue fidelizados, candidatos hipossuficientes participantes de programas sociais 

(CadÚnico) do Governo Federal e doadores de medula óssea. Ofício nº 504/2022 – Recebido do 

Executivo Municipal, encaminhando para apreciação, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 

71/2022  que Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito adicional suplementar no valor de 

R$ 526.050,00 (quinhentos e vinte e seis mil e cinqüenta reais) e dá outras providências. Ofício nº 

116/2022 recebido da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, encaminhando 

respostas às Indicações nº 209 e 212/2022 e ao Requerimento nº 268/2022, respectivamente, de autoria 

dos Vereadores Jhonnathan de Sousa Flugel e José Otávio Nocera. Carta 5564/2022 recebida da 

SANEPAR, encaminhando resposta ao Requerimento nº 269/2022 do Vereador Rafael Casper 

Rabbers. Email recebido da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), em resposta ao 

Requerimento nº 270/2022 de autoria do Vereador Augusto de Camargo Iucksch Beck. Requerimento 

nº 272/2022 de autoria dos Vereadores Jonathan Cesar Flores Barros, Jhonnathan de Sousa Flugel, 

Augusto de Camargo Iucksch Beck e Vereador Presidente Miguel Zahdi Neto que requerem ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente informações sobre a viabilidade de instalação 

de Playground nos seguintes locais: Praça do Rosário, Praça Jardim das Araucárias ll e ao lado Cancha 

de futebol de areia da Vila do Rosário, neste Município. Requerimento nº 274/2022 de autoria do 

Vereador Jonathan Cesar Flores Barros que requer ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio 

Ambiente informação sobre a viabilidade de revitalização da Praça Canta Galo, nesta cidade, 

reiterando o Requerimento nº110/2021, nesta cidade. Requerimento nº 275/2022 de autoria do 

Vereador Luiz Cezar Canha Ferreira que requer à Mesa Executiva abono de falta da Sessão Ordinária 

do dia 09 de Novembro de 2022, de acordo com o previsto no artigo 94, § 1º, V, do Regimento Interno 

da Casa. Requerimento nº 276/2022 de autoria do Vereador José Otávio Nocera que requer ao Prefeito 

Municipal e ao Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano informações sobre ampliação da 
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data prevista em Lei complementar, que estabelece critérios e parâmetros especiais para regularização 

simplificada de edificações construídas sem observância, neste município. Requerimento nº 277/2022 

de autoria do Vereador Joel Elias Fadel que requer ao Prefeito Municipal informações quanto à 

possibilidade de arborização da Rua Doutor Jorge Xavier da Silva, Centro, nesta Cidade, reiterando 

Requerimento nº105/2022. Requerimento nº 278/2022 de autoria do Vereador Paulo Cesar de Farias 

que requer à Mesa Executiva abono de falta da Sessão Ordinária do dia 09 de Novembro de 2022, de 

acordo com o previsto no artigo 94, § 1º, V, do Regimento Interno da Casa. Requerimento nº 279/2022 

de autoria do Vereador Maurício Kusdra que requer à Mesa Executiva abono de falta da Sessão 

Ordinária do dia 09 de Novembro de 2022, de acordo com o previsto no artigo 94, § 1º, V, do 

Regimento Interno da Casa. Indicação nº 216/2022 de autoria do Vereador Gerson Sutil que indica ao 

Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente a necessidade de 

instalação de Ponto de Ônibus na Comunidade do Cercado, neste município. Indicação nº 217/2022 de 

autoria do Vereador Jovenil Rodrigues de Freitas que indica ao Prefeito Municipal a necessidade de 

colocação de Travessia elevada na Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, em Frente à Funerária Iapó, 

nesta cidade. Indicação nº 219/2022 de autoria dos Vereadores Jonathan Cesar Flores Barros e 

Jhonnathan de Sousa Flugel que indicam à Secretária Municipal de Educação a necessidade de 

construção de calçada no entorno do CMEI Professora Elizabeth Kugler, Ruas João Batista Gonçalves 

e Cícero Moraes Collet, Bairro Padre Piva, nesta cidade, reiterando a Indicação nº 79/2022. Indicação 

nº 220/2022 de autoria do Vereador Jonathan Cesar Flores Barros que indica ao Secretário Municipal 

de Infraestrutura e Meio Ambiente a necessidade urgente de instalação de lombada ou faixa elevada na 

Avenida Rio de Janeiro, próximo ao número 1496, nesta cidade, reiterando a Indicação nº 75/2022. 

Encerrada a leitura do Expediente,  o Senhor Presidente agradeceu aos Secretários e não havendo 

Vereador inscrito para o pequeno expediente solicitou ao Senhor 2º Secretário que procedesse a 

chamada, constando a ausência dos Vereadores Luiz Cezar Canha Ferreira, Maurício Kusdra e Paulo 

Cesar de Farias e a presença de todos os demais Vereadores.  Havendo número legal, passou-se a 

Ordem do Dia, ocasião em que o  Senhor Presidente encaminhou  os Projetos de Lei nº 67; 68; 69 e 

70/2022 para que as Comissões Permanentes possam emitir seu parecer. Comunicou que o Projeto de 

Lei nº 71/2022 já havia sido apreciado pelas Comissões Permanentes, já tendo recebido parecer. Na 

sequência solicitou ao 1º Secretário para que fizesse a leitura do Requerimento de urgência para 

discussão e votação do Requerimento nº 71/2022. Colocado em discussão e votação foi aprovado por 

unanimidade. Discussão e Votação única do Projeto de Lei nº 71/2022, com parecer favorável das 

Comissões Permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento, em discussão e votação 

foi aprovado por unanimidade. Conforme autorizado através de votação realizada na sessão ordinária 

de três (03) de fevereiro de 2021, foi realizada discussão individual e a seguir foi realizada a votação 

única, em conjunto, dos Requerimentos nº 272; 274; 275; 276; 277; 278 e 279/2022, todos foram 

aprovados por unanimidade. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 66/2022, o Senhor Presidente 

comunicou que será votado na próxima sessão ordinária, tendo em vista que seu autor o Vereador Luiz 

Cesar Canha Ferreira não se encontra presente. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

Complementar 03/2022 que por sua natureza depende de aprovação da maioria absoluta, recebendo 

voto também do Senhor Presidente, de acordo com o Regimento Interno da Casa. Parecer favorável da 



 

3368 

 

Câmara Municipal de Castro 
ESTADO DO PARANÁ 

Comissão de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento com sugestão de emendas. Antes de 

iniciar a votação das emendas o Senhor Presidente consultou através de votação nominal se os 

Senhores Vereadores aceitavam discutir em separado as emendas e após votar todas juntas, como é 

feito com os requerimentos. Realizada a votação foi aprovada a sugestão por unanimidade. Discussão 

e votação nominal das emendas apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Discussão e votação 

nominal do Projeto de Lei Complementar com as emendas já aprovadas, foi aprovado por 

unanimidade. Não havendo  mais matéria para a Ordem do Dia,  o Senhor Presidente  comunicou que 

o protocolo para a próxima sessão ordinária será realizado até as quatorze (14) horas do dia onze (11) 

de novembro, sexta feira. Na sequência, de acordo com o artigo 8º do Regimento Interno da Casa, 

comunicou aos Senhores Vereadores que a eleição para renovação da Mesa será realizada na próxima 

sessão ordinária, dia dezesseis (16) de novembro e o protocolo das chapas dos componentes da Mesa 

poderá ser realizado na secretaria da Casa até as dezoito (18) horas de sexta feira no dia onze (11) de 

novembro, tudo de acordo com o previsto no Regimento Interno da Casa. Convocou os Senhores 

Vereadores para uma Sessão Extraordinária no dia dezesseis (16) de novembro, às 15 horas e 30 

minutos para 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 65/2022 que Estima a Receita e Fixa a 

despesa do Municípío de Castro para o exercício de 2023, de acordo com o Edital de Convocaçao nº 

02/2022.  Deixou livre a palavra, fazendo uso da mesma os Vereadores José Otávio Nocera e Augusto 

de Camargo Iucksch Beck,  não havendo mais Vereador querendo se manifestar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença e colaboração de todos e convocou os Senhores Vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária a realizar-se no dia dezesseis (16) de novembro, à hora regimental e  encerrou a 

presente Sessão.  E, para constar, eu, Jonathan Cesar Flores Barros, primeiro (1º) Secretário, 

determinei que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente e Vereadores 

presentes.     
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Jovenil Rodrigues de Freitas     Luiz Cesar Canha Ferreira  

 

 

 

Maurício Kusdra      Paulo Cesar de Farias 

 

 

 

Rafael Casper Rabbers 
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