REQUERIMENTO N° 14/2019
O Vereador que este subscreve requer, na forma regimental, e após ouvido o
Plenário, que o Poder Legislativo conceda o Título de Cidadã Honorária à Dra. Gradis Stock
Fonseca, nascida em 08/01/1947, com fulcro no art. 29, XIX da Lei Orgânica Municipal,
regulamentado pela Lei Municipal nº 220/2009.
Justificativa
Gladis Stock Fonseca nasceu e estudou na cidade de Pelotas/RS. Depois de
formada, foi residir em Matelândia/PR, onde morou por 10 anos e se mudou para Curitiba/PR,
onde ingressou no serviço público do Estado. Tem três filhos: Renato, Rodrigo e Rafael, e hoje
tem uma neta que se chama Antonia.
Em 1993 se divorciou, depois prestou o 1° concurso público para médico em
Itapoá, onde já tinha casa de veraneio. Fez a prova e foi aprovada, onde começou a residir no
Município. Foi a primeira profissional médica concursada a trabalhar em Itapoá. Atendia nos
postos de saúde, tendo trabalhado em todos os postos de saúde do Município. Por um tempo um
dos postos funcionou na Colônia de Pescadores, sendo que, na época, o Município deveria ter em
torno de 5 mil habitantes.
Inicialmente, trabalhava também em Guaratuba/PR, mas depois de muitos anos,
aposentou-se do cargo no Paraná e passou a trabalhar só em Itapoá, onde também se aposentou
há 8 anos, mas continuou prestando serviço ao Município como contratada. Veio residir em
Itapoá na primeira administração do Prefeito Ademar Ribas do Valle, tendo trabalhado com todos
os prefeitos que estiveram à frente do Poder Executivo.
Segundo a Dra. Gradis, “para aqueles que reclamam de tudo posso dizer que vi a
Cidade crescer e evoluir, com todos os percalços, e que hoje tudo está muito melhor em todos os
níveis. Acredito que continuará melhorando, se cada um fizer a sua parte”.
Itapoá, 05 de abril 2019.
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