Ata da 71ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 30 de outubro de 2017, com início às nove
horas e cinquenta minutos sob a Presidência do Vereador GUGU BUENO, secretariada
pelo vereador OLAVO SANTOS e com a presença dos vereadores: Alécio Espínola,
Bocasanta, Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Damasceno Junior, Fernando
Hallberg, Gugu Bueno, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mazutti, Mauro Seibert, Misael
Junior, Olavo Santos, Parra, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Policial Madril, Romulo
Quintino, Serginho Ribeiro, Valdecir Alcântara. – Presidente: Com a graça de Deus e
pela grandeza da pátria, dou por aberta a presente sessão e solicito ao senhor primeiro
secretário que faça a leitura da matéria de expediente recebida pela mesa. PEQUENO
EXPEDIENTE – Projeto de Lei nº 144/2017 de autoria da maioria dos Vereadores;
Projeto de Lei nº 145/2017 do Vereador Celso Dal Molin; Projeto de Lei nº 146/2017 do
Vereador Mazutti; Ofício nº 66/2017 da Comissão de Educação, Assunto: Realização
da I Conferência Estadual sobre o Autismo; Projeto de Resolução nº 12/2017 da mesa
diretora; Parecer nº 209/2017 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto
de Lei nº 140/2017 dos Vereadores Celso Dal Molin e Pedro Sampaio; Parecer nº
214/2017 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 130/2017
dos Vereadores Fernando Hallberg, Policial Madril, Mauro Seibert, Cabral, Olavo
Santos; Parecer nº 18/2017 da Comissão de Segurança Pública e Trânsito favorável
ao Projeto de Lei nº 130/2017 dos Vereadores Fernando Hallberg, Policial Madril,
Mauro Seibert, Cabral, Olavo Santos; Parecer nº 130/2017 da Comissão de Assistência
Social favorável ao Projeto de Lei nº 130/2017 dos Vereadores Fernando Hallberg,
Policial Madril, Mauro Seibert, Cabral, Olavo Santos; Parecer nº 208/2017 da Comissão
de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei nº 139/2017 do Vereador Fernando
Halbberg; Ofício SEAJUR/ATL nº 335/2017, em resposta ao Requerimento nº 451/2017
do Vereador Fernando Hallberg; Ofício SEAJUR/ATL nº 330/2017, em resposta ao
Requerimento nº 417/2017 do Vereador Jorge Bocasanta; Ofício SEAJUR/ATL nº
331/2017, em resposta ao Requerimento nº 437/2017 do Vereador Jorge Bocasanta;
Ofício SEAJUR/ATL nº 329/2017, em resposta ao Requerimento nº 435/2017 da
Comissão Permanente de Educação; Ofício SEAJUR/ATL nº 327/2017, em resposta ao
Requerimento nº 418/2017 dos Vereadores desta Casa de Leis; Ofício SEAJUR/ATL nº
326/2017, em resposta ao Requerimento nº 422/2017 da Comissão Permanente de
Educação; Ofício SEAJUR/ATL nº 328/2017, em resposta ao Requerimento nº
414/2017 do Vereador Romulo Quintino; Ofício SEAJUR/ATL nº 332/2017, em resposta
ao Requerimento nº 409/2017 do Vereador Policial Madril; Ofício SEAJUR/ATL nº
333/2017, em resposta ao Requerimento nº 410/2017 do Vereador Policial Madril;
Ofício SEAJUR/ATL nº 334/2017, em resposta ao Requerimento nº 419/2017 do
Vereador Josué de Souza; 10 Comunicados do Fundo Nacional de Desenvolvimento,
do Ministério da Educação, informando sobre liberação de recursos financeiros. Senhor
Presidente, temos os inscritos para a fala no grande expediente que são os
Vereadores: Mazutti; Celso Dal Molin; Serginho Ribeiro; Policial Madril; Alécio Espínola,
como líder do governo; Roberto Parra e Olavo Santos. Era o que tínhamos. –
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Presidente: Obrigado Senhor Primeiro Secretário. – Presidente: Finda que está a
matéria de expediente, deixo a palavra livre pra inclusão ou destaque para a ordem do
dia. INCLUSÃO OU DESTAQUE PARA ORDEM DO DIA: – Não houve nenhuma
solicitação neste sentido. ORDEM DO DIA: - Presidente: Senhores, nós temos as atas
da 63ª, 64ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª, 69ª e 70ª Sessões Ordinárias que foram realizadas nos
dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24 de outubro de 2017. Em discussão as atas. Em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários
que se manifestem. Atas aprovadas pela totalidade dos senhores vereadores.
Senhores, passamos para a discussão do Projeto de Lei nº 107/2017. O referido
projeto é de autoria do Vereador Roberto Parra, ele altera a Lei Municipal, que
estabelece como órgão municipal de trânsito a CCTT. Em discussão o projeto. Mas ele
recebeu um parecer contrário da Comissão de Justiça e da Comissão de Finanças. Em
discussão o parecer contrário da CCJ. – Vereador Roberto Parra: Senhor Presidente. –
Presidente: Pois não Vereador. – Vereador Roberto Parra: Eu gostaria, pela relevância
do projeto, conversando com vários vereadores, os nobres vereadores, gostaria de
pedir vista do projeto, para que a gente possa discutir melhor e que a gente entre num
consenso, eu acho de grande importância esse projeto. Então gostaria de pedir vista,
Senhor Presidente. – Presidente: O autor formula o pedido de vista, senhores
vereadores. Então coloco em votação o pedido de vista formulado pelo autor. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Pedido de vista aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Passamos para a discussão do Projeto de Lei nº 114/2017 de autoria do Executivo
Municipal que dispõe sobre a desafetação do seguimento de ruas no Parque de
Exposições e dá outras providências. Em discussão o projeto. (- Peço a palavra). Com
a palavra o Vereador líder do governo, Vereador Alécio Espínola. - Vereador Alécio
Espínola: Quero cumprimentar o Presidente, cumprimentar a todos os colegas
vereadores e os que estão nos assistindo neste momento. Eu gostaria Senhor
Presidente, de formular aqui um pedido de vista desse projeto, uma vez que os
vereadores estão me cobrando maiores informações, cobrando também o mapa dessa
rua que vai ser desafetada lá no Parque de Exposições. Nós já sabemos dessa
desafetação, mas eu acredito que todos os projetos precisam ter um pouquinho mais
de informação, uma vez que os vereadores necessitam dessas informações. Então
quero oficializar aqui esse pedido de vista e na próxima segunda-feira eu terei o mapa
então para mostrar para todos os vereadores qual será a rua que está sendo
desafetada lá no Parque de Exposições. Obrigado Senhor Presidente. – Presidente:
Pedido de vista formulado pelo líder do governo. Então coloco em votação o pedido de
vista do Projeto de Lei nº 114/2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, os vereadores contrários que se manifestem. Pedido de vista aprovado pela
totalidade dos senhores vereadores. Agora passamos para a discussão do Projeto de
Lei nº 119/2017 de autoria do Vereador Misael Junior e do Vereador Pedro Sampaio do
PSDB, que institui no âmbito do município de Cascavel o Projeto Domingo Feliz e dá
outras providências. Em discussão o projeto. (- Peço a palavra). Com a palavra o
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Vereador Misael Junior. - Vereador Misael Junior: Senhor Presidente, senhores
vereadores, a todos que nos assistem e acompanham, nosso bom dia a todos.
Senhores, esse projeto é um projeto que institui aqui em Cascavel o objetivo de fechar
a Avenida Brasil aos domingos. Com qual propósito? Recreativo e, Vereador Jaime, de
trazer um benefício às famílias de Cascavel. Esse é um projeto que tem dado certo já
em outras cidades do nosso país. A gente vê acontecendo lá no Rio de Janeiro, a
gente vê a Avenida Paulista sendo fechada, a gente vê lá também em Campo Grande,
e outras cidades do nosso Brasil que aos domingos criou-se um novo ponto para a
reunião das famílias. Neste dia a gente prevê, Vereador Paulo Porto, que a Secretaria
de Esporte e Lazer, inclusive já passou uma emenda nessa Casa e já foi aprovado aqui
pelos senhores vereadores, que no dia de domingo a gente possa fechar para o tráfico
de veículos automotores e colocar lá as famílias para fazer a sua recreação, para as
crianças mais carentes terem ali um local de lazer, de esporte, também as pessoas
mais idosas poderem fazer um trabalho para a Terceira Idade. Nós temos muitas
faculdades aqui em Cascavel que podem colocar seus estagiários ajudando nesse dia,
nós temos empresas aqui em Cascavel, e ontem eu falava com alguns laboratórios que
podem ir lá fazer o exame de glicose, e tantos outros exames que são possíveis, a
própria Prefeitura com a Secretaria de Esporte e Lazer pode também levar aquele
ônibus, aquele caminhão, aqueles brinquedos para as crianças ali e ter ali um momento
de lazer. Nós vemos também que isso vai trazer um novo ponto para a cidade de
Cascavel para ajudar nessa comunhão das famílias, nesse prazer que é ficar entre as
famílias. Ainda senhores, a gente vê na cidade de Cascavel, ontem a tarde, por
exemplo, eu estava no Ginásio da Neva, e muitas equipes de futsal, futebol, equipes de
ginástica, equipes que estão aí nas academias de Cascavel, muay thai, jiu-jitsu, box,
nós vemos equipes, Vereador Pedro Sampaio, de ciclismo que precisam de espaço
para fazer treinamento e seria muito bacana se aos domingos... (- Um aparte). Claro
Vereador Jaime, por favor. – Vereador Jaime Vasatta: Primeiramente Vereador Misael,
eu quero aqui também parabenizar aos dois vereadores proponentes desse projeto,
Pedro Sampaio, e a você Vereador Misael, é um importante projeto sim, até para dar
oportunidade as pessoas que no final de semana frequentam a Avenida Brasil, até
porque os projetos do PDI prevê inúmeros equipamentos para a área de lazer. Mas o
importante também Vereador, aqui não é uma crítica, mas assim, de repente isso pode,
lá na frente, esse projeto prevê isso também, esse Domingo Feliz aos bairros, que
estão carentes do atendimento público nessa área de lazer. Mas é importante o projeto,
conte com o meu apoio e o meu voto favorável a esse projeto. – Vereador Misael
Junior: Obrigado Vereador Jaime. Acho que poderia ser a porta de entrada. Em outras
cidades também o projeto muitas vezes começa na avenida principal da cidade e
depois começa a ir até os bairros, para que a gente possa fazer isso também de forma
setorizada, de forma regionalizada, são essas situações. Então gostaria aqui de pedir
aos vereadores o voto favorável (- Um aparte). Concedido Vereador Mazutti. –
Vereador Mazutti: Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, fazer uma fala no
sentido de parabenizar esse projeto de vocês do Misael Junior Vereador, do Pedro
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Sampaio, de fazer com que as famílias possam se reunir, ter um local, ter um espaço
na nossa cidade. Com certeza este aí é um espaço especial que possa dessa maneira
que você falou, possa se reunir. Só tem uma preocupação, você sabe que as linhas
dos ônibus ele vai passar a circular na Avenida Brasil. Como que pretende desviar a
linha do ônibus? Ou só o ônibus circular ali? Essa é a minha indagação no sentido aí
de poder contribuir com esse projeto aí de vocês. – Vereador Misael Junior: Vereador
Mazutti, o objetivo é colocar no domingo, no que vai ter o Domingo Feliz, os ônibus nas
linhas paralelas, ou seja, Rio Grande do Sul e a Paraná e na Avenida Brasil neste
momento não vai ter tráfego nenhum de automotores, será realmente um espaço
cedido para as famílias se confraternizarem. Ainda Vereador Mazutti, nós temos na
cidade de Cascavel um calendário bem colorido, estamos entrando agora no Novembro
Azul, estamos saindo do Outubro Rosa ,inclusive está aí sobre a mesa de vocês uma
empresa privada fazendo um trabalho do Outubro Rosa. Nós podemos usar todo o
nosso calendário, Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e colocar direcionado
também na Avenida Brasil, Vereador Cabral. Imagine Vossa Excelência, no mês de
outubro as empresas que prestam esse serviço, a prevenção do câncer de mama, lá na
Avenida Brasil reunindo com todos os familiares, os filhos brincando de um lado, os
pais junto com os filhos e as mulheres passando ali por um estudo preventivo. Agora
no Novembro Azul também a prevenção dos homens e tantas outras situações que nós
podemos agregar. Acho que o Vereador Parra quer uma parte. (- Um aparte). –
Vereador Roberto Parra: Eu gostaria de parabenizar, Misael, Vossa Excelência e o
Vereador Pedro Sampaio por esse projeto maravilhoso, igual diz o Serginho. A Avenida
Brasil ela foi projetada realmente para que as famílias usassem esse espaço e você dá
condições dá população estar ali se divertindo, as crianças. Eu estou vendo aqui
juntamente com a minha assessoria, existiu em Cascavel já nos domingos a lotação, os
ônibus do transporte coletivo tinha um preço acessível. Gostaria de resgatar isso
através de emenda nesse projeto, que talvez R$ 1,00 ou R$ 1,50. Que o nosso
transporte coletivo fosse realmente acessível para que as crianças carentes lá dos
bairros, elas realmente possam vir até a Avenida Brasil, com um valor talvez mais em
conta, para que realmente as pessoas o qual vocês estão destinando esse projeto, que
elas sejam beneficiadas. Então estou pensando aqui, junto com a minha assessoria, de
resgatar que no domingo o transporte coletivo tivesse realmente um preço acessível
para as famílias mais carentes da cidade Cascavel. – Vereador Misael Junior: Veja
vereadores, como as portas vão se abrindo pra gente beneficiar a população de
Cascavel. Inclusive fui também questionado por algumas pessoas que viram nosso
projeto, Vereador Pedro, sobre a extensão. Nós aqui no nosso projeto dizemos, no
artigo segundo fala sobre o trecho que vai ser fechado compreendido entre a Rua Sete
de Setembro até a Rua Barão do Cerro Azul e algumas pessoas pediram para que
fosse até a Carlos Gomes, porque como é uma via rápida ela faz o acesso, faz a
ligação entre uma região e outra. Então talvez Vereador Pedro e vereadores, nós
possamos fazer aqui uma emenda, diminuir esse trecho para que a gente não
atrapalhe de maneira nenhuma o fluxo de Cascavel, mas que apenas a gente possa
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beneficiar a nossa comunidade, as nossas famílias. Peço voto favorável a todos os
nobres vereadores. Muito obrigado pela palavra Senhor Presidente. (- Peço a palavra).
– Presidente: Com a palavra o Vereador Pedro Sampaio. – Vereador Pedro Sampaio:
Senhor Presidente, senhores vereadores, a população que nos acompanham, prazer
enorme, boa semana a todos. Exatamente, o Misael já, é difícil falar depois de um
grande Vereador defender o projeto, mas um dos pontos Misael, que eu tinha elencado
é onde futuramente nascerão os movimentos, onde Cascavel terá um amplo espaço
para divulgação. Nós teremos agora em novembro já conversado com a organização
do Cascavel Unida pelo Diabetes, é total interesse deles fazerem as ações vão
acontecer na frente da Matriz na Avenida Brasil. Então é o coração da cidade, nós
sabemos que futuramente teremos aí os ônibus transitando, mas o objetivo do PDI,
dessa reformulação que sofreu a Avenida Brasil é justamente de tirar o trânsito,
trazendo somente o transporte coletivo para que ali as pessoas possam congregar,
viver em harmonia. Então qual é o olhar maior do nosso projeto? É a tranquilidade dos
domingos. O que a tranquilidade dos domingos traz? Traz equipamentos de esporte
lazer e cidadania para população. Muito bem explanou, pode-se fazer convênios com
faculdades, nós temos hoje grandes faculdades em Cascavel que podem trazer para
nós os grandes projetos juntos com os alunos que estão na parte ainda do estudo e
poder colocar na prática. Então o convivo harmônico da sociedade e esse acho que é o
maior objetivo, a interação social que usualmente a Avenida Brasil é movimentada e o
trânsito é intenso, Mazutti, então com esse fechamento desse espaço, curto espaço
que nós temos, nós contribuiremos com a população ali. Já fui buscado pelo pessoal
do ciclismo, eles tem total apoio a esse projeto, porque ali nas primeiras horas já do
fechamento da Avenida, eles farão os treinos de tiro contra o relógio. Isso é só um
exemplo do ciclismo, onde a gente está inserido. É um grande espaço onde eles terão
segurança, e haja vista nós temos percebido atropelamentos, nós temos percebido
mortes no trânsito e a Avenida fechada ela traz mais segurança. Essa ideia de nós
colocarmos através do lazer, garantir o direito condicional da população. A CETTRANS
poderá organizar junto o trânsito conosco nas ruas paralelas, não traz risco nem para
as ambulâncias na região, que ali é uma região de hospitais, e sim se nós pudermos
fazer todo esse trabalho conjunto com o Executivo e com a CETTRANS acho que
certamente Cascavel ganhará um grande projeto. (- Um aparte). Serginho, concedo. –
Vereador Serginho Ribeiro: Obrigado Pedro Sampaio. Bom dia Senhor Presidente,
nobres vereadores, querida assistência. Bom, projeto maravilhoso, super legal, também
acho importante de centralizar, eu acho que a partir desse projeto que possamos
avançar, como disse muito bem o Vereador Jaime Vasatta, e os bairros da cidade
também para que possamos em algumas vias oportunizar aos domingos para todas as
famílias, para que possam participar com atividades de recreação, brincadeiras, com
música, entretenimento, levar realmente a recreação e as atividades a todas as famílias
né que merecidamente. E principalmente a Avenida Brasil, eu vejo assim, porque já
que saiu bastante caro esse projeto vamos usar da melhor maneira, projeto bastante
alto, um valor extremamente alto, igual o celular do meu amigo Bocasanta, mas é um
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barato galera, eu vejo assim, nós falarmos e nos envolvermos com projetos como esse,
que farão a grande diferença. Obrigado pela oportunidade. Também peço voto
favorável. Estamos juntos. – Vereador Pedro Sampaio: Obrigado Serginho pelo aparte.
Serginho você pode até contribuir já, você que trabalha na área da educação, Paulo
Porto, poderá ser um segundo tempo de atividades escolares, isso no período de férias
desses alunos. Aqui, Misael, me veio até um, ontem lendo bastante para poder
defender esse projeto, de criarmos um comitê de participação popular para estender a
outras regiões da cidade, então já foi muito bem explanado aqui pelo Vereador Jaime,
pelo Serginho, todos os outros que estão aqui imbuídos na aprovação deste projeto.
Então peço voto favorável, por uma cidade melhor na qual eu acredito. Obrigado. (Peço a palavra). – Presidente: Com a palavra o Vereador Fernando Hallberg. Fernando Hallberg: Senhor Presidente, demais vereadores, bom dia a todos, a plateia
aqui presente. Quero parabenizar os dois vereadores aqui pelo brilhante projeto. E a
gente já conversou algumas vezes aqui sobre criação de ambientes, como que nós
vamos fazer para melhorar a segurança pública, preenchendo esse ambiente com
alguma coisa saudável. A gente já viu em várias cidades como Rio de Janeiro, como
vários locais, São Paulo mesmo que fecha até a Avenida Paulista lá em São Paulo e
tem várias coisas, atividades que são feitas no domingo, ode ser esse o espaço para a
cidadania também ali. Por que não? Por que não os vereadores não estarem lá no
domingo também em contato com a população? Quantas coisas que não podemos
fazer nesse espaço? Num Centro bonito que temos hoje, numa Avenida Brasil que de
fato ficou bonita, uma das coisas inclusive ali que nos chama atenção é que não tem
cabos mais aéreos, que isso possa ser feito no decorrer de toda a cidade, porque faz
uma diferença. E tendo um ambiente bonito, um ambiente sadio, um ambiente onde
está sendo praticado esportes, Vereador Misael, Vereador Pedro Sampaio, nós com
certeza não teremos ali a violência, não teremos assaltos, não teremos roubos, pelo
contrário, incentivaremos ali a qualidade de vida, a participação, a integração da
comunidade, da população. Vocês têm meu total apoio nesse projeto e que de repente
depois desse teste possa ser expandido para as outras áreas, como lá no Lago
Municipal mesmo que nós chegamos a discutir até no começo do ano isso, se no
domingo de manhã e à tarde tem baderna do Lago, se nós preenchermos aquilo com
esporte, com cultura, com lazer, automaticamente não vai ter baderna, bebedeira
nesse ambiente público, enfim. Tem meu para esse projeto, vocês estão de parabéns.
(- Um aparte). Aparte concedido, Vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: Dando uma
forma também de contribuição, Misael, eu penso que poderíamos nesta emenda da
Rua Carlos Gomes ela ir somente até a Rua Souza Naves, pelo fato do trânsito, porque
ele não tem nenhum cruzamento, não haveria nenhum cruzamento, aí fecharia só a
Avenida Brasil. Então nesse sentido, eu acho que pelo fato de você estar aglomerando
melhor as pessoas que vão estar usando a praça da Catedral e também a Travessa
Padre Champagnat, então tem todo esse espaço. Eu acharia assim que no primeiro
momento ficaria bem viável nesse sentido de você não bloquear o cruzamento da
Souza Naves também. Obrigado Vereador. (- Peço a palavra). – Presidente: Vamos
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ouvir agora o Vereador Josué de Souza. – Vereador Josué de Souza: Senhor
Presidente, nobres vereadores, distinta assistência, quero dizer aos dois vereadores
proponentes do projeto, excelente projeto, venho acompanhando a discussão desse
projeto já há algum tempo, antes do Leonaldo Paranhos ser Prefeito ele já colocava
esse projeto em seu plano de governo. Só que eu vejo aqui, senhores vereadores, uma
preocupação: estamos todo mundo pensando no agora, no momento. Nós sabemos
que logo os ônibus vão estar transitando na Avenida Brasil e lá no calçadão, em frente
à Catedral, vai ter um terminal de ônibus e aí as portas não vão ser do lado direito, vão
ser do lado esquerdo. Como que vai desviar esses ônibus do transporte coletivo para
Avenida Rio Grande do Sul e para a Rua Paraná com as porta abrindo no lado
esquerdo, no lado do motorista? Então assim, é um projeto bom, projeto que nós temos
que analisar, um projeto que já era do Prefeito Municipal, que já está no seu plano de
governo, que ele tem interesse, mas que nós temos que ter alguns cuidados também,
temos que ter um cuidado na questão dos ônibus, temos que ter cuidado na questão do
horário. Por exemplo, eu acho aqui que fechar o terminal às 9 horas da manhã e só
reabrir ele às 18 horas é um horário muito extenso, pode ser feito aqui algumas
emendas onde que ele pode se fechar às 14 horas e até às 18 horas, e que a proposta
do Prefeito Municipal tem, então vamos adequar, já que está no plano de governo do
Prefeito, com o interesse dele, com o interesse dos nobres vereadores e dar o projeto
num certo conforme ele tem que ser. Então assim, é muito importante, mas também
não só pensar no centro da cidade, porque centro da cidade tudo, e lá no Santo
Onofre, no Santa Cruz, no Cascavel Velho, no Interlagos, lá no Floresta. Nós temos
que também estar buscando ações para esses bairros. Podemos aqui, eu quero aqui
até falar o Vereador Romulo que vai estar ocupando uma pasta daqui uns dias, muito
importante sendo secretário, talvez ali começar a dar palestra nesse calçadão para as
pessoas que usam certo tipo de entorpecente, para deixar de fumar, para deixar de
beber, para nós trabalharmos as famílias. De repente pode convidar o Vereador Alécio
para entrar com aquele debate dele, se beber não dirija, que ali vai ser um amplo
espaço para debate. Então era isso que eu tinha Senhor Presidente, tenho algumas
preocupações, vou votar favorável ao projeto, mas quero avisar os proponentes do
projeto que eu estarei pensando em fazer algumas emendas para fazer alguns ajustes
nesse projeto com o projeto do Executivo Municipal aquilo que está no plano de
governo. (- Um aparte). Era isso. – Vou abrir um aparte para o Vereador. – Vereador:
Obrigado. Vereador Josué, o senhor sabe que esta Casa é um palco de debates e
discussões, por esse objetivo de nós trazermos aqui ao plenário para ouvirmos esses
representantes aqui da população que representam toda a nossa cidade de Cascavel.
E certamente Vereador, seus levantamentos são totalmente pertinentes ao nosso
projeto e a nossa situação. Pode ter certeza que nós vamos estar à tarde hoje
conversando, elaborando emendas, pra gente achar o melhor resultado para nossa
cidade de Cascavel. Certamente começando aqui com a Avenida Brasil e
posteriormente fazendo algo mais ainda, maior ainda, pela nossa cidade de Cascavel.
Obrigado Vereador. – Vereador Josué de Souza: Por nada Vereador, estou também
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me colocando a disposição para estar conversando, fazendo algumas emendas. Era
isso que eu tinha Senhor Presidente. Muito obrigado. (- Peço a palavra). – Presidente:
Com a palavra o Vereador Jorge Bocasanta. - Vereador Jorge Bocasanta: Senhor
Presidente, nobres colegas e a plateia em geral. Olhando aqui o que o Josué falou e os
outros falaram me lembro assim que Cascavel começou grande e foi se tornando
pequena. Por que? Grande o que? Olha que Avenida larga que nós tivemos ali na
Avenida Brasil, que os pioneiros construíram e depois por não seguir um plano diretor,
que eu sempre defendo, as ruas começaram a se estreitar, se estreitar, se estreitar, e
dando um exemplo da Avenida Brasil, passou a Prefeitura e ela já se torna pequena.
Então o projeto, esse do PDI do Edgar Bueno, Josué, foi mal feito, infelizmente. E
infelizmente eu votei a favor de vir o dinheiro, porque naquela oportunidade, foi no
primeiro mandato nosso, nós não imaginávamos que fosse assim. Porque no meu
pensamento ali na Avenida Brasil só iriam passar os ônibus e o resto seriam calçadas
para caminhar, e na nossa concepção a cada seis quadras iria ter um alimentador para
a Avenida Brasil, isso que foi colocado aqui, não sei se é assim o projeto. Mas eu vejo
o seguinte: nem os ônibus dá para desviar da Avenida Brasil em certos dias por causa
das portas, o Josué falou certo isso. Então são projetos aqui, eu sempre digo assim
que quando nós, na Prefeitura, poderíamos ter uma equipe de engenheiros, arquitetos
que fossem bem pagos e cobrados, inclusive na hora de fiscalizar os roubos que
existem, nós não temos. Nos postos saúde é mesma coisa, Josué, se faz um posto
hoje daí se nota a onde poderia ser melhor arrumado, e daí uma outra empresa que vai
fazer o projeto do outro, e não se tem uma continuidade. Antigamente quando se fazia
um bueiro aqui que era pago pelo município, não era terceirizado, se fazia um bueiro
de primeira categoria, fazia as escolas boas. Hoje é tudo assim: quanto tu me dá? E o
projeto é sempre em segundo plano. Então eu vejo assim que a Avenida Brasil poderia
ser só passado os ônibus e ter do Banco do Brasil até lá na Havan só para as pessoas
caminharem e tendo uma acessibilidade para o povo deixar os carros em casa e andar
mais de ônibus. Então é mais um dinheiro mal gasto em Cascavel e esse projeto de
fechar a Avenida Brasil com certeza é bom, porque leva a prática desportiva, leva as
pessoas a um convívio melhor, tipo o Mazutti me falou, apesar de ali ter uma igreja
católica, poderia ter outras igrejas, tem a Universal, vão ter um convívio melhor. Era
isso. Vou votar favoravelmente. Obrigado. (- Peço a palavra). – Presidente: Com a
palavra o Vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Bom dia a todos e todas, bom
dia mesa diretora, vereadores, plenário. Inicialmente parabenizar Misael e Pedro pelo
bom projeto, um projeto que nasce em São Paulo basicamente, com Fernando Haddad
governo petista, que tinha um binômio que ele perseguia, mobilidade urbana e
acessibilidade social, ou seja, ocupar os espaços urbanos em especial os espaços do
Centro. Eu tive a sorte de estar em São Paulo há uns meses atrás com a minha filha
num Domingo, fomos à Paulista, é uma festa. Lá você tem aulas públicas, inclusive
encontramos a Marilena Chauí dando aula pública, peça de teatro, encontramos Lázaro
Ramos, manifestações culturais, coletivos feministas, manifestações de toda a gama
da cultura brasileira e da cultura nesse caso Paulistana. Eu creio que um projeto como
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esse tende a transformar Cascavel de uma cidade provinciana para uma cidade mais
cosmopolita, porque é fundamental ocuparmos os nossos espaços urbanos e em
especial, e aí concordo com a fala do Parra, não sei se seria o caso de uma tarifa, mas
viabilizar a periferia, ocupar o centro que lhe pertence, inclusive ela vem fazendo isso
de maneira tímida às vezes, mas como é possível. Nós temos hoje desafios de rimas o
pessoal do hip hop na catedral, é uma tentativa de eles ocuparam os espaços que são
deles. O Parra quer um aparte? (- Um aparte). Por favor. – Vereador Roberto Parra: Eu
até estava falando aqui com a minha assessoria, a Lei nº 4015/2005 autoriza o poder
público municipal através da CCTT a instituir o domingo de passeio e lazer mediante a
cobrança de meio passe no transporte coletivo urbano de Cascavel aos domingos.
Então verificar se essa lei, eu acho que a gente mais do que criar lei é cobrar as
existentes para que elas realmente tenham valor e faça valer. Então eu acho que é
muito importante, já existe a lei do meio passe aos domingos, estou fazendo um
levantamento para ver se ela tá em vigor, se alguém revogou, mas é muito importante
dar mesmo as condições para que as pessoas mais carentes possam vir para o Centro
para ocupar esses dias, Misael. (- Um aparte). – Vereador Misael Junior: Eu passei na
Avenida Brasil esses dias e realmente tinha uma aglomeração ali de jovens. E claro
que num primeiro momento, estavam em um círculo, eu olhei e fiquei preocupado. E
daqui a pouco estavam lá dois jovens fazendo, como é que chama Vereador? –
Vereador Paulo Porto: É o desafio de rimas. – Vereador Misael Junior: Desafio de
rimas, muito bacana, muito interessante e a gente pode ter vários núcleos desses de
diferentes artes, arte boa, né Vereador Paulo, que nós podemos ter ali na nossa
Avenida Brasil. Obrigado pelo aparte Vereador. – Vereador Paulo Porto: Muito obrigado
pelas contribuições dos vereadores, e quanto ao Vereador Parra, vamos ver, o senhor
está correto (- Um aparte) e conte com esse mandato para cobrar essa lei que com
certeza existe. Quem pediu aparte? Por favor. – Vereador Serginho Ribeiro: Obrigado
Paulo Porto. Também vejo com bons olhos as atividades e o pessoal realmente aí
desafio de rimas, bem interessante, algumas peças teatrais, isso acontecia outrora,
quando inclusive terminava a missa, tinha praticamente um palco na Avenida Brasil,
acontecendo a noite com música ao vivo. Isso acontecia já em outros tempos, inclusive
super legais. Eu acho muito importante isso, atividades culturais como nós
comentamos, atividades de esportes, até estão colocando aqui o Rocão, eu não digo o
Rocão, mas espécies de atividades culturais que são importantes, música, teatro,
dança, como citou também o Vereador, atividades culturais de boa qualidade, isso que
é muito importante. Eu quero saudar também o Pastor Gilmar, a Vanusa também que
está hoje participando com a gente, os amigos todos. Mas é isso aí amigos, um debate
bastante importante e temos, que é claro, melhorar a nossa Avenida Brasil agora para
mobilidade urbana, com a qualidade e atividades culturais que vem ajudar realmente e
descentralizar e também trazer realmente a galera da Periferia para o Centro da
cidade, eu acho muito importante. Obrigado Paulo Porto. – Vereador Paulo Porto:
Obrigado Serginho pela contribuição. E encerro apenas citando aquele que inspirou a
Avenida Carlos Gomes, o Maestro Carlos Gomes, que tem o poema, um poema não,
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que tem uma fala onde ele afirma que “a praça é do povo, como o céu é do Condor”.
Então que seja do povo. Obrigado. (- Peço a palavra). – Presidente: Antes de passar a
palavra a Vossa Excelência, Vereador Olavo Santos, quero a pedido do Vereador
Roberto Parra cumprimentar a presença do Cardoso, representante da defesa dos
direitos do idoso, aqui presente, seja bem-vindo Cardoso. E também fazer um
comprimento a Vanusa, ela que é proprietária da Panificadora Pantucci, seja sempre
bem vinda a esta Casa de Leis. Com a palavra Vereador Olavo Santos. – Vereador
Olavo Santos: Senhor Presidente, senhores vereadores, cara comunidade, saudação
também àqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Na verdade eu tenho uma
certa preocupação aqui, Vereador Misael, Vereador Pedro Sampaio, eu gostaria de
ouvir dos senhores, porque pelo que se entende na redação aqui todos os domingos
estariam interditado. E eu vejo uma preocupação em interditar, porque Cascavel
também além de ser um polo regional, as pessoas vêm conhecer a cidade, nós temos
que pensar que é legal se passear pela Avenida Brasil e tenho, embora esteja aqui no
projeto dizendo que o Executivo poderá levar para outras praças o Domingo Feliz. A
minha preocupação mais é que nós devemos chegar aos bairros. As pessoas, muitas
pessoas têm dificuldade para vir até o Centro, então nós teríamos que ter realmente
uma atividade maior, por exemplo, na Região Norte, na região do Guarujá, para isso.
Mas a minha pergunta específica: vocês entendem que é correto interditar todos os
domingos essa área da Avenida Brasil? (- Um aparte). Concedido. – Vereador Misael
Junior: Vereador, o projeto ele é uma porta de entrada a essas atividades aos
domingos. O projeto ele vem, ele nasce em outra cidade já do Brasil. Olha eu tenho
aqui o Projeto a Rua é Nossa, são atividades que acontecem lá em Contagem, em
Minas Gerais, e eles tem oito regiões onde eles fazem isso já. Todo o sistema já é
distribuído nesses dias, neste domingo, já virou um costume, um hábito de toda aquela
população ir até os locais aonde existem as atividades com seus familiares, com seus
amigos, com as pessoas que vêm de fora da cidade para visitar um ponto turístico da
cidade, para visitar. A Avenida Brasil hoje é um ponto turístico de Cascavel certamente,
sempre foi e não deixa de ser. Então o objetivo na verdade é fazer aos domingos,
todos os domingos, dando a possibilidade também da Prefeitura e do poder público...
eu gostaria que o senhor me estendesse apenas mais um minuto para poder concluir. –
Vereador Olavo Santos: Presidente, se possível, como eu fiz a interpelação ao
Vereador, se puder estender o tempo dele, dentro do meu tempo, eu agradeço. –
Vereador Misael Junior: Nós darmos continuidade iniciando na Avenida Brasil e
podendo fazer aonde nós temos o Território Cidadão de Cascavel, a onde já existem
algum tipo de trabalho desse, fazer lá também no Bairro Interlagos, lá no Cascavel
Velho, lá no Riviera, onde foi feito um trabalho esses dias muito bacana quando iniciou
o Riviera e tantos outros lugares da cidade que eu, Vossa Excelência e outros
vereadores possam falar com a Secretaria de Esportes, com o Prefeito Municipal e
expandir isso para nossa cidade toda. (- Um aparte) – Vereador Olavo Santos: Só um
minutinho Vereador Pedro, que eu vou lhe fazer também uma pergunta, como o senhor
é um dos autores, aí eu lhe concedo aparte. Os senhores concordariam em tirar isso
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que está explícito aos domingos no horário e deixar simplesmente o Projeto Domingo
Feliz e aí sim poderia estender em todos os locais. A partir do momento que a
Prefeitura resolver fazer num determinado local, ela faz a interdição. Pedro, lhe
concedo um aparte. – Vereador Olavo Santos: Aí perde toda a essência do projeto,
Vereador Olavo. Sei da sua preocupação, o intuito do seu questionamento, agora nós
temos dados estatísticos de todas as cidades que tenham esse Domingo Feliz, a rua
fechada, 88% da população aprova (- Um aparte). É importante que nós cascavelenses
aqui tenhamos grandes projetos. Eu vejo que a população não pode ter um Domingo
Feliz e o outro não. O projeto será debatido, o Executivo já tem interesse, já está
sacramentado isso já no seu plano de governo, então é contemplar a cidade,
regulamentar para que nós possamos ter a Avenida Brasil à disposição da população.
Nós temos que trazer a população para o convívio da família, o convívio social, o
convívio harmônio, para que nós possamos ali numa integração, poder melhorar o
nosso, quem sabe aí o nosso futuro, até das nossas crianças que estarão lá, e da
família que muito tem se debatido nessa Casa. – Vereador Olavo Santos: Vereador
Pedro, eu acho que Domingo Feliz para as famílias é quando a gente tiver um bom
atendimento nas UPAs, tivermos boa condição de saúde e condições de termos esse
tipo de atividade culturais e de lazer mais próximos da nossa casa. Eu fiz esse
questionamento porque eu acho muito forte interditarmos todos os domingos. Então a
princípio eu votarei contra o projeto por entender que não devemos encerrar todos os
domingos, interditar a Avenida Brasil. (- Peço a palavra). – Presidente: Com a palavra o
Vereador Valdecir Alcântara do PSL. – Vereador Valdecir Alcântara: Quero parabenizar
os autores do projeto, dizer que eu vou votar favorável. Esse projeto é bacana, início do
ano já tinha acontecido de as pessoas terem me passado um projeto semelhante a
esse, fui falar com o Prefeito, também pedir uma força para ele, ele me pediu para eu
dar uma segurada no projeto, que era projeto dele, mas agora os senhores vem e me
apresentam o projeto. Parabéns. Mas a minha preocupação é mesmo quanto essa
questão do ônibus ali, Misael, do transporte passar, tem que desviar ali, já uma vez que
as portas se abrem do lado esquerdo, acredito que vem a ser uma adaptação, e se
abre do lado direito também dê para se utilizar outras ruas. Eu não estou aqui para
julgar ninguém, mas as pessoas que criaram esse projeto do PDI ali de colocar o
ônibus para rodar no meio da Avenida Brasil, essa pessoa deve de ter um... eu queria
ver essa pessoa pegando o ônibus para fazer esse trajeto todo dia. Sou mais severo
em falar de que a pessoa que não vive a realidade, para não dizer que é um ignorante,
porque se fosse para eu dar uma opinião como uma pessoa leiga no assunto, mas
quem usa o trânsito todo dia ali que então colocasse para os ônibus passar nas ruas
Paraná e Rio Grande do Sul, agora não cortar o centro da cidade ali. Como que vai
fazer um trabalho bonito desse tendo que parar, os ônibus tendo que fazer uma volta
específica naquele dia. Então quem fez esse projeto da Avenida Brasil aí deve ter
consultado toda a população, agora eu quero ver essa pessoa pegar a lotação e largar
o seu carrinho em casa e pegar o ônibus e atravessar a cidade. Então quem fez esse
negócio do PDI são uns idiotas, vou usar a palavra mais correta, porque eu duvido, eu
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vejo por mim mesmo, eu posso até utilizar o ônibus, mas eu não vou largar o meu carro
em casa e pegar a lotação para ir parar no meio do Centro da cidade Cascavel. (- Um
aparte). Permitido aparte. – Vereador Olavo Santos: Só para complementar um pouco
daquele entendimento, nós também temos que valorizar eu entendo as nossas praças.
Nós temos praças que são locais ideais para isso. Nós temos a praça do Country, onde
o Serginho faz o Rocão, tem outra Praça no Centro, então nós precisamos, eu creio
que nesse momento para Cascavel interromper a Avenida Brasil não é legal. E aquilo
que me falaram de outras cidades, nem sempre o que é bom, eu já falei isso aí em
outro projeto, o que é bom para uma pessoa ou para uma cidade também é bom para
aquela cidade, o mesmo modelo. Acho que nós podemos aperfeiçoar e descentralizar,
esse é o projeto. – Vereador Valdecir Alcântara: Exatamente. Então só para deixar a
minha opinião aqui eu vou votar favorável ao projeto, porém eu acredito que vai ter que
estudar muito bem essa situação do transporte coletivo. Era isso aí Presidente. (- Um
aparte). Permitido aparte. – Vereador Misael Junior: Vereador, o que eu acho, até da
fala do Vereador Olavo, veja só: os ônibus hoje tem a porta do lado direito. Eles vão ter
a porta do lado esquerdo ano que vem. Com esse projeto, antes das portas do lado
esquerdo, é só fazer uma avaliação de quanto ônibus precisam para estarem aos
domingos ano que vem, e deixarem esses ônibus pra gente fazer esse deslocamento.
Ainda o artigo 5º do nosso projeto ele diz que a Avenida Brasil é um bem de uso
comum do povo e as demais ações necessárias à realização deste projeto serão
regulamentados pelo poder público municipal. Agora dizer que o Domingo Feliz tem
que ser para quem está na UPA, que vai ser triste, o que é isso gente? É claro que
quem está na UPA, quem está sofrendo está triste. Nós temos que dar condições da
população de Cascavel ter alguma coisa para poder sorrir, devido às dificuldades que
já existem por aí. (- Peço a palavra). Com a palavra o Vereador Mazutti. – Vereador
Mazutti: Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, pegando a um pouco a fala do
Valdecir nesse sentido eu vejo que não tem como mudar a situação do PDI, isso é uma
coisa que infelizmente vai até o final, mas numa forma de contribuir ainda mais com
esse projeto eu vejo que o ônibus ele poderia continuar cruzando mesmo com o
Domingo Feliz, só o ônibus, só o transporte coletivo. Eu acho que daí vai facilitar para
que as pessoas do bairro possam participar. Eu vejo a importância desse projeto no
sentido de você fazer com que as famílias possam ter um lugar de se encontrar, ter
atrativos de todas as esferas, Serginho, eu acho que da cultura, do esporte, eu acho
que vem ao benefício da nossa população, por isso que eu vejo o projeto muito bom.
Só essa questão que eu levantei, a questão do ônibus dele atravessar a Avenida Brasil,
dele poder desviar. Eu acho que isso é uma questão de um ajuste desse projeto, mas
eu acho que é importante ele poderia o ônibus ter o cuidado de andar devagar, de
poder desembarcar os passageiros na Avenida Brasil, acho que vai facilitar. (- Um
aparte). Pois não. – Vereador Serginho Ribeiro: Vereador Mazutti, também concordo.
Inclusive no Rio de Janeiro acontece de uma outra forma, é só um lado da Avenida
Atlântica que fica fechado , não os dois lados. Então no lado normal os carros
passando, do outro lado as atividades, eu acho super importante. No Rio de Janeiro,
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em Copacabana, acontece dessa forma, um lado fica normal, o trânsito ocorrendo e o
outro lado ali patins, bike, atividades culturais acontecendo nesse outro lado,
principalmente as pessoas acordam cedo realmente, fazendo as atividades e é claro,
também tem todo um ajuste da Prefeitura, as pessoas já ficariam sabendo
previamente, e isso que é importante, a informação para pessoa não ficar chateada,
pegar o carro e sair e ter essa situação desconfortável de não estar sabendo das
atividades. A partir do momento que tem a informação, todo mundo está sabendo, a
imprensa divulgou, está tudo certo, como acontece em algumas vias, a informação vai
ser crucial para que haja além da Prefeitura interatividade para que se transcorra esse
projeto de forma mais efetiva e de forma mais eficiente. Obrigado Vereador Mazutti. (Um aparte). – Vereador Pedro Sampaio: Obrigado pelas considerações a todos os
vereadores, eu acho que paixões aqui nós não podemos deixar que o tema principal do
projeto é o Domingo Feliz. Se o engenheiro, quem foi o responsável, não podemos aqui
julgar a capacidade técnica deste empreendimento. Nós estamos querendo fazer um
projeto para que a população cascavelense possa usufruir de um espaço com a prática
de atividades e lazer, está descrito no artigo 1º, ponto. As 14h30 hoje na sala do
Misael, nós convidamos os vereadores que quiserem propor emenda que estejam lá às
14h30 para que nós possamos debater o projeto e aí sim, claro, levarmos a contento
de todos os vereadores, toda a nossa população e deixarmos um projeto redondo, a
gosto de todo mundo. Obrigado. (- Um aparte) – Vereador Mazutti: Pois não Celso. –
Vereador Celso Dal Molin: Presidente, senhores vereadores, aos autores do projeto,
Misael e o Pedro Sampaio, não tem problema. Eu não concordo que o ônibus passe no
meio do calçadão quando tem esse Dia Feliz. Quando o ônibus chegou no início do
calçadão fecha-se as portas e vai até o outro lado pela Rio Grande do Sul ou qual que
seja, quando chegou do lado de lá as pessoas desembarcam, desembarcam antes ou
depois. Se deixar os ônibus rodarem dentro do local onde vai ter o evento vai
atrapalhar, porque como é que vai montar lá os brinquedos, tudo mais. Então se vai
fechar, fecha para os ônibus, para todos e a pessoa vem quando chegou antes do
calçadão desembarca ou desembarca depois quando voltar na Avenida Brasil de novo,
não teremos problemas das portas. Obrigado pelo aparte senhor vereador. (- Um
aparte). – Vereador Olavo Santos: Só complementando, eu gosto de bater nessa tecla,
nós estamos esquecendo que tudo isso já poderia ser feito no Lago Municipal,
atividades incentivadas pelo poder público, inclusive atividades culturais. Nós temos um
espaço adequado, nós temos as praças, nós temos o Estádio Olímpico e não está
sendo utilizado. Então como sugestão a minha preocupação é que Avenida Brasil não
fosse interditada e que ficasse normal e aproveitássemos os espaços que já temos.
Obrigado. (- Um aparte). – Vereador Fernando Hallberg: Só que eu acho o seguinte,
nós podemos colocar para funcionar lá e vamos medir. Eu acho que podemos ampliar
até para o Lago. Mas nós temos que ver se a população vai utilizar, então coloca-se
em funcionamento, verifica-se se vai dar certo, se não vai, não temos como antever
isso, como saber agora questões de engenharia, questões disso. Coloca para
funcionar, não deu certo, a gente vem aqui para essa Casa e discute de novo e vê
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adequações. É normal de um projeto inovador que ele sofra mudanças, mas nós
precisamos que ele funcione para gente então ver quais são os problemas que irão
surgir. Obrigado. Sou favorável ao projeto. (- Peço a palavra). – Presidente: Com a
palavra o Vereador líder do governo, Vereador do PSC, Vereador Alécio Espínola. Vereador Alécio Espínola: Senhor Presidente, esse não pode ser um domingo triste,
daqui a pouco vai se tornar o domingo triste. Dizer para o Vereador Olavo que nós
vamos fechar só a Brasil, não é a matriz. Não se preocupa, Vereador Olavo. Nobres
colegas, hoje pela manhã tive a oportunidade de conversar com o Parra sobre o projeto
dele, não é fácil porque cada um tem o seu interesse, os vereadores precisam de
apresentar os seus projetos, conversei um pouquinho com o Parra, o Parra foi
atencioso as minhas colocações, depois conversei com o Pedro Sampaio sobre essa
questão do Domingo Feliz, o Misael também, dizer aos senhores que dia 5 o Calçadão
já vai estar fechado, dia 5 o Prefeito Paranhos já começa com uma linda programação
dentro disso que nós estamos discutindo. Nós teremos lá brinquedos para as crianças,
a comunidade será convocada para prática de esporte, tomar chimarrão, eu estarei lá
com a minha barraca, viu o Vereador Cabral, fazendo algodão-doce para as crianças
de graça, claro né, não vai ter venda lá no Calçadão, enfim. Já no domingo dia 5 vocês
estão convidados para participar dessa abertura, ou melhor, desse fechamento do
Calçadão. E conversei com o Misael, conversei com o Pedro sobre essa questão do
horário, a Prefeitura vai estar fechando das 13 às 18 horas. E aí então eles estarão
fazendo algumas adequações aqui dentro desse projeto. É importante, é bom, nós
temos o Lago que tem um direcionamento, nós vamos ter a Avenida Brasil que terá
outro direcionamento, os artistas da cidade, o pessoal do pedal da madrugada poderão
fazer os seus programas ali, educação física, enfim, tudo poderá acontecer no
fechamento da Brasil. (- Um aparte). Será, como já falou o Vereador Fernando, uma
experiência, se não der certo evidentemente que pode então deixar normal a Avenida
Brasil. Quem pediu um aparte? Pois não potência. – Vereador Serginho Ribeiro:
Vereador Alécio, legal a programação, muito importante, vamos comemorar esses 66
anos de Cascavel, uma cidade que cresce todos os dias, batalhadora e eu vejo
independentemente da parte política, onde os empresários investem, batalham, fazem
o melhor. A população de Cascavel na área de educação também cresce. Só vem uma
fala que eu achei muito interessante, 66 anos de Cascavel com a grande obra de
Cascavel sendo inaugurada. Eu vejo várias atividades, vemos lá um bolo, vemos o
pastel, todas as atividades, mas a grande obra de Cascavel sendo inaugurada, que eu
vejo uma gestão forte do Paranhos, tomara Deus, Oxalá, que consigamos transformar
a realidade, tudo que nós almejamos e a população de Cascavel também. Mas fica aí
realmente para nós vereadores a questão. Qual a grande obra ao longo dessa história
que começou lá atrás, algumas obras serão inaugurados com a grande obra de
Cascavel sendo inaugurada. Claro que está iniciando uma gestão do Prefeito Paranhos
e tomara Deus que consigamos aí avançar e ter grandes obras a serem inauguradas.
Muito obrigado Vereador. – Vereador Alécio Espínola: Seria isso, Senhor Presidente.
Muito obrigado. (- Peço a palavra). – Presidente: Com a palavra o Vereador Policial

14

Madril. - Vereador Policial Madril: Cumprimentar o Presidente, cumprimentar os demais
vereadores, pessoal da plateia em geral, e estava dando uma analisada nesse projeto
aqui já anteriormente, em São Paulo esse Dia Feliz foi proposto pelo Executivo. Aqui a
gente vê também que não está falando só da Avenida Brasil, que no artigo 3º o Projeto
Domingo Feliz poderá ser estendido para outros locais públicos da cidade, a critério da
administração pública. No artigo 4º diz que os investimentos serão executados pela
iniciativa privada e pelo poder público. Só o que me preocupa que às vezes a gente fica
meio em dúvida, que como diz o direito tem dois viés, se vai investir esse Domingo
Feliz daí eu acredito que se vai utilizar o pessoal da Prefeitura já vai ser uma situação
que vai gerar despesas. Então nesse caso vai, apesar dos funcionários que forem
trabalhar, se for da secretaria vão ganhar um extra ou vão ter alguma coisa para
beneficiar, porque daí esse Domingo Feliz aí vai ser Domingo Feliz para a população e
infeliz para os funcionários, igual o McDia feliz, o pai leva criança no McDonald's, só
que na hora de pagar o lanche o cara sai bem feliz de lá. Mas o projeto no geral é um
projeto bom e acredito também que a gente pode fazer o lançamento ali até num
domingo antes e daí vai ter um rodízio, vai ser uma vez por ano talvez ali na Brasil que
vai indo para os bairros, que também tem que levar a evolução e essas diversões para
os bairros também. Se a gente centralizar só no Centro talvez seja difícil a locomoção,
como Vereador Parra já tinha proposto para a gente fazer uma emenda junto e já foi
verificado que tem esse projeto de lei aí que é de 2005, que no domingo já a passagem
de ônibus seria meio preço, meia passagem que seria pago, a gente tem que ver se
estar em vigor isso aí e cobrar para que seja mantido, ou que a gente faça uma
emenda. Mas se já tem o projeto eu acredito que tem que ser mantido e cobrado meia
passagem no domingo para toda população. No mais eu acredito que esse projeto é
um projeto bom, apesar de às vezes a gente ficar em dúvida, mas como diz o direito
tem dois viés, então a gente pode entender pelo lado que seja mais correto. Era isso aí,
só para contribuir. Vamos a votação então senhores, do Projeto de Lei nº 119/2017.
Proceda a votação nominal, Vereador Olavo. (Foram favoráveis os vereadores: Alécio
Espínola, Bocasanta, Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Damasceno Junior,
Fernando Hallberg, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mazutti, Mauro Seibert, Misael
Junior, Parra, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Policial Madril, Romulo Quintino, Serginho
Ribeiro, Valdecir Alcântara). (Foi contrário o vereador: Olavo Santos). – Secretário:
Senhor Presidente, 19 votos favoráveis e 1 voto contrário. – Presidente: Com 19 votos
favoráveis e um voto contrário então fica aprovado em primeira votação o Projeto de
Lei nº 119/2017. Passamos agora para o Projeto de Lei nº 120/2017 de autoria do
Executivo Municipal que dispõe sobre a publicidade dos atos praticados nos
procedimentos licitatórios realizados pelo município de Cascavel e dá outras
providências. Em discussão o projeto. (- Peço a palavra). Com a palavra o Vereador
Alécio Espínola. - Vereador Alécio Espínola: Esse projeto já foi discutido, debatido aqui
na Câmara de Vereadores, já desde o início do nosso mandato, projeto esse que
estava sendo praticado já pelo nosso governo onde já se fazia a transmissão ao vivo
das licitações, dando total transparência aos atos públicos da administração. Ocorre
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que essa é sem dúvida alguma uma prerrogativa do Executivo e nós hoje então temos
a oportunidade de estar votando, colocando essa lei então em vigor assim que o
Prefeito sancionar, mas é importante deixar bem claro que esses atos já estavam
sendo praticados desde o início do governo do Prefeito Paranhos. Portanto eu peço o
voto favorável de todos os senhores vereadores e também peço voto nominal, Senhor
Presidente. – Presidente: Continua em discussão o Projeto de Lei nº 120/2017. (- Peço
a palavra). Com a palavra o Vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro:
Obrigado Presidente Gugu Bueno, acho de suma importância, falamos em
transparência hoje no Brasil, em qualquer atividade, Cascavel não seria diferente. Eu
quero parabenizar o Executivo por estar trabalhando dessa forma, com transparência,
onde está todo aberto o espaço de licitação, à disposição da população, vemos
também a gravação que se trata do artigo 1º dessa lei, vejo também o julgamento das
propostas, conformidade, classificação. O que nós temos que ter literalmente no Brasil
e Cascavel levar muito a sério a questão de não podermos dar espaço para
oportunistas, pessoas que fazem licitações no Brasil inteiro e ganham licitações e não
conseguem cumprir. Então Cascavel é diferente, eles vão encontrar uma Câmara
atuante, uma Prefeitura atuante, e uma população atuante, aí nós realmente vamos
levar a sério, porque se não fizer a obra ou ganhar a licitação e não puder cumprir,
essa pessoa não poderá mais participar. Então temos que levar a sério, é o dinheiro da
população, é nosso dinheiro, são os nossos impostos. Então dessa forma eu também
sou favorável a esse projeto, parabenizo o Executivo e é isso que é gestão plena, isso
é transparência, isso é sensatez e dá o direito da população, que nós estamos
cansados no Brasil inteiro é ver o dinheiro público sendo jogado ao relo ou ao bolso de
pessoas aí realmente oportunistas, então de forma alguma. Como acontece na
merenda escolar, que o Paulo Porto já levantou, se essa empresa não tem qualidade,
já utiliza-se de outros meios para ganhar licitação e licitações fraudulentas, de forma
alguma em Cascavel. Cascavel nós temos que levar a sério, as pessoas têm que ser
prestigiadas da melhor maneira e transformar em realidade projetos como esse. Então
eu parabenizo o Executivo, esse Anteprojeto de Lei nº 120 e já peço voto também
favorável. Acho de suma importância termos um arquivo, temos que ter lisura e
transparência em qualquer situação. Dessa forma vamos transformar realmente o que
nós almejamos, construções sérias, construções eficazes, eficientes e com o mínimo
de gasto. Na verdade a gente até fala em gasto, investimento, se na verdade uma obra
tem um valor “x” e você consegue contemplar e participar, perfeito, mas com qualidade,
que termine a obra. Quantas obras no Brasil que nós vemos que começa e não
termina. É um absurdo. Quantas? Nós vemos em programas a nível nacional “cadê o
dinheiro que estava aqui?”, pessoas pegando uma graninha isso não podemos mais
concordar, de forma alguma. Dinheiro e legalidade, pessoas oportunistas, empresas
que só fazem isso a nível de Brasil ficam vendo licitações e ganhando licitações e não
conseguem cumprir. Então Cascavel não, Cascavel tem poder firme, trabalho sério,
uma Câmara de Vereadores atuante, uma Prefeitura que também está mostrando aqui
que está realmente querendo fazer o melhor e está fazendo. Então é isso que nós
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temos que votar, meus amigos. (- Um aparte). Aparte concedido Vereador. – Vereador
Mazutti: Nessa tua fala nas questões das licitações, de que muitas empresas ganham a
concorrência e não conseguem cumprir, eu vejo que justamente falta esta análise
melhor daquela empresa que está propondo a fazer o trabalho, se ela realmente tem a
capacidade de cumprir o contrato, que muitas vezes a gente sabe que a empresa entra
ali só para ganhar a licitação, mas não tem equipamento nenhum, não tem capacidade
financeira de concluir a obra, daí ela começa e daí sabe que demora um pouco para
receber da Prefeitura e acaba no meio do caminho abandonando, porque fale, não
consegue. Então eu vejo assim essa necessidade por parte do poder público de fazer
uma análise financeira para ver se realmente a empresa tem condições de pegar a
obra e tocar até o final. Obrigado Vereador. (- Um aparte). – Vereador Serginho
Ribeiro: Aparte concedido Vereador Valdecir Alcântara. – Vereador: Eu quero também
aproveitando a fala aqui e pedir voto favorável dos companheiros, justamente para
acabar. Esse projeto de transparência do Executivo ele soma principalmente naquela
situação que tinha antigamente dos envelopes fechados, que fazia uma reunião entre
três ou quatro ali na Prefeitura e decidiam qual empresa trabalhar na cidade de
Cascavel. Então esse projeto de transparência é muito bacana, meu voto é favorável e
estou pedindo de vocês também para esse projeto. Eu acho que mudou, nós
mudamos, não adianta mais ficar vivendo de passado, agora é bola pra frente. Então
vamos trabalhar, vamos mostrar né Serginho, realmente deixar as claras as licitações
do município de Cascavel. – Vereador Serginho Ribeiro: Obrigado Vereador, é isso aí.
Eu acho que mais do que nunca é o nosso trabalho, fiscalização e do Prefeito também
com transparência, que a partir do momento que todo mundo tem a participação
efetiva, a população de Cascavel saiba tudo que está acontecendo. O Papa falou sobre
isso, fala sobre essa seguridade, da oportunidade e nós transformamos em realidade
cada ação. Então é disso que eu vejo, a importância de nós falarmos a população o
que é possível, o que é condicional, o que nós podemos transformar a realidade de
cada pessoa, de verdade, sem “migué”, sem falsas, sem ficar falando inverdades. Fala
a verdade para a população e também a resposta verdadeira da população, peço voto
favorável ao anteprojeto. Seria isso Senhor Presidente. Meu muito obrigado. (- Peço a
palavra). – Presidente: Com a palavra o Vereador Fernando Hallberg. - Vereador
Fernando Hallberg: Quero parabenizar o Executivo Municipal pela brilhante ideia, por
esse projeto e pedir o voto favorável e aproveitar para perguntar com relação as
licitações da CETTRANS, da FUNDETEC e da ACESC, que estão contempladas no
decreto, mas eu não achei a transmissão delas, mas às vezes eu não procurei direito.
Já fica esse questionamento e eu voto favorável a esse projeto. (- Peço a palavra). –
Presidente: Com a palavra o Vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Também
como os demais vereadores parabenizar o projeto e me lembro uma conversa antiga
entre a Luciana Genro, há uns anos atrás, e o Aldo Rebelo sobre um debate público no
Congresso com relação a corrupção. E o Aldo Rebelo questionava e colocava leis que
dificultasse a corrupção e a Luciana Genro argumentava: mas não vai acabar com a
corrupção. E ele falava: não acaba, mas nós temos que atrapalhá-la, nós temos que
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dificulta-la. Eu acho que esse projeto tem esse objetivo, falar que vamos acabar com a
corrupção é uma ingenuidade, agora temos que dificulta-la ao máximo enquanto gestor
público. E também ter claro que o fato de transmitir licitações de maneira online ou
publicamente não impede, por exemplo, formação de cartel, que é uma coisa anterior a
licitação, que nós temos que ter muito claro e muito cuidado também, como por
exemplo, como disse o Serginho, evitar empresas que têm o nome sujo ou que estejam
envolvidas em formação de cartel, como por exemplo o Serginho citou a questão da
merenda escolar, as empresas que estão assediando Cascavel em relação a isso são
empresas que estão de maneira publicamente envolvidos na chamada máfia da
merenda junto ao Mistério Público estaduais e federais. Então eu entendo que mais do
que isso é necessário ter esse cuidado também com quem vem. Agora obviamente
louvável a iniciativa ter o nosso voto favorável com a clareza que acabar com a
corrupção é muito difícil, agora temos que dificulta-la ao máximo e isso obviamente
dificulta a corrupção. (- Um aparte). Aparte ao Vereador Pedro Sampaio. – Vereador
Pedro Sampaio: Obrigado. Senhor Presidente, senhores vereadores, é muito claro os
cinco princípios basilares da Constituição Federal, quando ele fala no quesito quais são
as propostas da administração pública, quais são os objetivos da administração
pública, dentro do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência. Você abreviando, Paulo, essas palavras pegando sempre as primeiras, ela
dá a palavra LIMPE Então esse é o maior, acho que a maior assertiva da constituinte
foi ter a felicidade de deixar nos cinco princípios basilares para administração pública
com esse jargão: LIMPE. Então obrigado pela palavra, votarei favorável pela proposta.
– Vereador Paulo Porto: Obrigado Pedro pela contribuição. Encerro a palavra
Presidente. (- Peço a palavra). – Presidente: Com a palavra o Vereador Celso Dal
Molin. - Vereador Celso Dal Molin: Senhor Presidente, senhores vereadores, demais
presentes, imprensa, realmente esse projeto é bom e vem esclarecer muitas coisas e
trazer a público o que vai acontecer nas próximas licitações daqui para frente, porque
talvez até o fim do mês de novembro eu vou trazer mais duas situações a essa Casa
Vereadores, aonde empresas cometeram falhas e falhas grandes. Se esse projeto já
estivesse sendo divulgado, como falaram aqui, muitas coisas seriam impedidas de
acontecer, como empresas, por exemplo, que é legal, mas vem aquela história, é
moral. Empresas que não tem nada a ver com a licitação que foi colocada acabam
ganhando e depois acaba terceirizando, Valdecir, o serviço para outra empresa, sendo
que não tem capacidade, não tem estrutura para executar aquilo que ela ganhou e
aquilo que ela se propôs a fazer. Então são situações que precisam ser resolvidas,
esse projeto vem em um bom momento para que possamos trazer as claras as coisas
e que possamos sempre acompanhar, e deixar claro que vamos estar investigando
para que não venham cometer atos como cometeram no passado e que estamos
divulgando, e que estamos trabalhando para mostrar o que aconteceu em governos
aonde licitações foram fraudadas e foram levados em uma situação que trouxe prejuízo
ao município de Cascavel. Também peço voto favorável a esse Projeto de Lei nº 120.
Vamos a votação então senhores vereadores do Projeto de Lei nº 120/2017. Os
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Projeto de Lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Finda
que está a matéria da ordem do dia deixo a palavra livre para as inscrições de
interesse público. Temos as inscrições do Vereador Mazutti, Celso Dal Molin, Serginho
Ribeiro, Policial Madril, Alécio Espínola, Roberto Parra e Olavo Santos. Com a palavra
o Vereador líder do governo, Vereador Alécio Espínola. – Vereador Fernando Hallberg:
Questão de ordem Senhor Presidente, eu vou precisar me retirar, a sessão acabou
tardando a começar hoje e nós estamos recebendo os vereadores e Prefeito de Santa
Rita do Paraguai. – Presidente: Licença concedida Vereador. – Vereador Damasceno
Junior: Presidente, peço permissão para me retirar também. – Presidente: Licença
concedida Vereador. Com a palavra o Vereador Alécio Espínola. – Vereador Valdecir
Alcântara: Presidente, eu também peço, eu vou lá no Santa Cruz, foi derrubada uma
árvore e uma casa está alagada e me chamaram para ir lá. – Presidente: Ok Vereador.
Vereador Alécio Espínola. GRANDE EXPEDIENTE: - Vereador Alécio Espínola: Abro
mão da palavra Senhor Presidente. – Presidente: Vamos ouvir agora o Vereador
Mazutti. – Vereador Mazutti: Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, distinta
assistência, plateia em geral, vim hoje a tribuna para falar um pouco do nosso Prefeito
Paranhos que tem recebido algumas críticas, Alécio, e eu vejo que de forma injusta,
porque quando você assume uma Prefeitura leva um certo tempo para você conseguir
inaugurar alguma coisa, para você conseguir alguma obra, e de uma forma geral está
sendo recebido algumas críticas, inclusive de ex-prefeitos da nossa cidade, onde cobra
do nosso Prefeito que inaugure obra. A gente sabe, Josué, que para você fazer uma
licitação ela demora de três, quatro, cinco meses para fazer uma licitação, para você
conseguir uma verba. Então de uma forma injusta, assim eu vejo, que está sendo
cobrado nosso Prefeito e eu acredito que se ele tiver um espaço de tempo de mandato
de 8 anos, 4 anos, 8 anos, 12 anos, muitas obras serão inauguradas em Cascavel, por
isso eu acredito muito no nosso Prefeito Paranhos que vai estar inaugurando
importantes obras nesse período de mandato que está para acontecer na nossa
cidade, e eu torço muito para que isso possa acontecer. Gostaria de aproveitar também
o momento, ontem ouvimos notícia que está sendo votado na Câmara Federal na
questão do UBER, de barrar o aplicativo do UBER nas cidades do Brasil. Eu vejo de
forma de um retrocesso, que o UBER vem para contribuir, para ajudar, para melhorar a
nossa população no sentido de pagamentos nas suas viagens, pagamentos de você se
deslocar, é um avanço que não podemos aí concordar com essa barreira que está
querendo impor nesse aplicativo, nos aplicativos de modo geral, que até os próprios
taxistas usam aplicativos hoje em dia para poder melhorar o seu atendimento. Então
nesse sentido a minha fala nesse dia desejando a todos que a gente possa trabalhar
por uma cidade melhor, nossa cidade merece que nós nos empenhamos cada vez
mais, que as pessoas possam acreditar ainda na política do nosso país, começando
aqui pela nossa cidade de Cascavel que tem grandes legisladores, que possamos
dessa forma contribuir, dessa forma ter a benção de Deus, que a gente possa ter ideias
que venham a beneficiar a nossa população, principalmente os mais carentes. Seria

19

isso Senhor Presidente. Muito obrigado. – Presidente: Obrigado Vereador Mazutti.
Vamos ouvir agora o Vereador do Partido da República 22, Vereador Celso Dal Molin.
– Vereador Celso Dal Molin: Senhor Presidente, vou abrir mão da palavra. –
Presidente: Vamos ouvir o Vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro:
Senhor Presidente, nobres vereadores, querida assistência, imprensa, eu também só
para contribuir uma fala, vejo aqui que nós somos, estamos iniciando o nosso trabalho,
mas eu também concordo com a fala aqui do meu querido amigo Mazutti, estamos
começando um trabalho agora, uma nova legislatura, um novo Executivo que vem sim
trabalhando com eficiência, dedicação e nós também na Câmara Municipal, então
concordo. Quando eu falo que nós estamos aí com a grande obra a ser inaugurada, eu
coloco a prerrogativa de gestões anteriores, que na verdade comemoravam sempre
com bolo e pastéis, que eu acho legal para a população de Cascavel, mas não só isso.
Eu digo assim: qual é o nosso trabalho efetivamente aqui em Cascavel? Qual o
crescimento da cidade? Como nós vamos pensar Cascavel daqui a 10, 15, 20 anos?
Trazendo indústrias, trazendo na economia. Nós vemos que as faculdades estão
chegando, estão trabalhando amplamente. Então o Prefeito, considerando todo o seu
empenho, com uma Câmara Federal e Estadual, com um governo de estado, mas
avançando de forma realmente transformadora. Completamos agora 66 anos de
Cascavel. Qual a grande obra que está chegando a mais para Cidade, a não ser os
empresários que eu falei agora, a Havan que logo logo inaugura, graça a todo o
empenho do Prefeito Paranhos e todos os demais, todo o Executivo, todo um trabalho.
Então disso que nós temos que enaltece. Eu acho que nosso trabalho é esse, temos
que pensar Cascavel não só agora, transformando uma realidade na Avenida Brasil,
infelizmente, é claro, nós mesmos que houve prejuízo e má qualidade, vemos o
contrato do lixo, de que forma foi colocado, o que nós vemos aí problemas, vejo
levantado pelo Vereador Celso Dal Molin, Vereador Paulo Porto, demais vereadores,
fizeram todo um trabalho, levaram agora ao Ministério Público, ao GAECO, aí
levantando praticamente uma pasta na área da Educação, um problema enorme. Então
isso que é o nosso trabalho, um gestor tem que levantar, nós como vereadores,
fiscalizarmos cada contrato, cada item e avançarmos. E os empresários, empresas
como vem agora também o Shopping Catuaí que agora parece que vai dar início, está
aguardando agora a venda de alguns espaços, mas é um absurdo Cascavel demorar
tanto tempo, passando em Foz do Iguaçu já está pronto, Toledo com shoppings e nós
aqui novamente ao léu. Quantos empregos nós teríamos? Então meus amigos,
parabéns a Cascavel, mas não só na gestão aí que eu vejo em termos da parte
política, mas a parte empreendedora dos empresários, empreendedora de Cascavel,
que cada um fazendo a sua parte transformando em realidade. Então eu quero
enaltecer a nossa cidade com as pessoas que fazem dessa cidade o que é, porque se
nós dependêssemos só da parte de política realmente não teríamos toda essa
evolução. Vejo ali novamente o Show Rural, um grande evento que acontece a nível
mundial, quantas pessoas, inclusive tem um problema grande que na verdade
novamente não cumprido pelo Governador, que era para ser 9 km, vão ser só 3 km, na
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verdade deveria avançar mais, merecemos. Olha aí a nossa trafegabilidade, a
qualidade que nós oferecemos um evento tão de grande porte como esse, a nível
mundial. Então meus amigos, que bom que Cascavel está chegando aos seus 66 anos,
mas vamos enaltecer (- Um aparte) cada cascavelense, cada trabalho. Aparte
concedido Vereador. – Vereador Pedro Sampaio: O nosso Governador já garantiu essa
parte faltante aí da ampliação da duplicação da BR. – Vereador Serginho Ribeiro: Ah,
então tá, mas sem nada de pedágio né? Se for pra colocar mais um pedágio aí na
verdade não merece, com pedágio na verdade não enaltece nada aqui, na verdade
pedágio galera, já que você tocou nesse assunto, é o mais caro do Brasil, é um
absurdo, é o pedágio mais caro do Brasil é o nosso do Paraná. (- Um aparte). É um
absurdo. Aparte concedido Vereador. – Vereador Josué de Souza: E o engraçado
Vereador, se você ver a placa lá na obra dos 3 km, está dizendo que é o Governo do
Estado que está fazendo e ali é recurso das pessoas que pagam pedágio, é a rodovia
que está fazendo. E esse Governador não tem vergonha, ele vem, chega e faz uma
mentira descarada dessa aqui para a população, querendo enganar, porque o ano que
vem ele é candidato a Senador e quer enganar a população de Cascavel e nós não
vamos admitir isso aqui em Cascavel. Obrigado. – Vereador Serginho Ribeiro:
Obrigado Vereador. Eu acho o seguinte meus amigos, não vamos entrar nesse mérito,
mas eu acho o seguinte, a população agora tem que entender, então vamos e
venhamos, ano político em 2018, população tem que entender quem é quem, cada um
que está fazendo pelo Paraná de verdade ou não, cada ação. Então na verdade
concordo com a Vossa Excelência e na verdade nós somos muito mal representados
nesse Paraná e na verdade é o seguinte: naquela situação lá realmente se for colocar
pedágio o povo tem que reclamar e tem que parar mesmo, fazer parar (- Um aparte)
com tudo isso, porque é um absurdo o nosso pedágio o valor que é, é um absurdo.
Seria isso Senhor Presidente. Aparte concedido. – Vereador Pedro Sampaio: Aonde
está explícito o pedágio lá? Aonde que vai ser alocado o pedágio? Esse é o
questionamento que eu faço a Vossa Excelência. – Presidente: Vamos ouvir agora o
Vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Só agradecer e vou abrir mão da
palavra, Senhor Presidente, já votamos Domingo Feliz e agora se abrir a mão da
palavra o pessoal vai ter um almoço feliz. – Presidente: Vamos ouvir a palavra do
Vereador Roberto Parra. – Vereador Roberto Parra: Senhor Presidente, gostaria que o
pessoal da mídia antes de eu começar a falar, colocasse um videozinho que eu recebi
sobre a UPA Brasília, se tiver no ponto pessoal. (Apresentação do vídeo). Senhor
Presidente, é uma parte, eu tenho vários vídeos, o pessoal teve que amontoa as
macas, as camas lá, porque está chovendo dentro da UPA Brasília. Eu como
presidente da Comissão de Saúde tenho que cobrar responsabilidade do secretário
Rubens, que está fazendo um grande trabalho, mas isso é planejamento, não sei se é
calha entupida que se for isso daí é pior ainda, porque é fácil de resolver, não sei se é
Eternit quebrada, que essa obra não tinha conhecimento que chovia dentro antes. A
gente precisa resolver, porque nós já não temos tanto leito assim, tantos espaços nas
UPAs. E eu recebi de uma senhora que ela começou a molhar e acordou e estava na
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cama e aí tem outros vídeos que mostram aí as pessoas, eu não quis mostrar, mas
está chovendo muito assim, como aqui na cidade Cascavel. (- Um aparte). Só um
momento Carlinhos, eu gostaria de passar aparte para o Boca. – Vereador Bocasanta:
Obrigado. Isso aí é o que eu falei antes, são obras superfaturadas e mal feitas, está
entendendo? É uma obra, vamos dizer, no PAC Veneza, uma obra de 4 ou 5 anos,
Paulo Porto. O meu consultório faz 20 anos que nós fizemos e dá um vez um
probleminha ou outro. Então são obras superfaturadas e mal feitas que deveriam o
que, se tivesse lei nesse país, prender esses corruptos. Era isso. Então não adianta
nós querermos, vamos dar um exemplo aqui, culpar o Gugu porque está chovendo aqui
na Câmara, não, foi uma obra mal feita aqui na Câmara também. Então tem que por na
cadeia aqueles que fizeram essas obras mal feitas, o desvio de dinheiro. Era isso. Meu
muito obrigado. – Vereador Roberto Parra: Essa questão de cobrar, Doutor Jorge,
quando essa obra esta sendo feita (- Um aparte), só momento Josué, como está sendo
feito a GR aqui embaixo que nós vereadores como estamos hoje para fiscalizar, que a
gente acompanhe a obra. Então quem acompanhou, os vereadores talvez de dois ou
três mandatos aí, esteve presente quando foi construído essa obra ali do Brasília, eles
também tem essa responsabilidade. Agora a gente não pode jogar nas costas do
antigo Prefeito, de 10 anos, 20 anos atrás e não tomar providência hoje, o que a
população de Cascavel não pode por culpa de A ou B, ficar se molhando. Eu gostaria
de me manifestar com relação a um caso que aconteceu nas redes sociais, nos grupos
políticos, com relação ao Secretário de entregar ou não entregar a pasta. Gostaria
como presidente da Comissão de Saúde que esse assunto que eles fizessem com a
confirmação da permanência do secretário ou a saída dele, porque a gente não pode
hoje na saúde de Cascavel é ter essa instabilidade e a gente não ter talvez essa
confirmação que o Rubens está no projeto de 4, de 8 ou de 12 anos, igual disse o
Mazutti aqui do Prefeito Paranhos, que ele esteja nesse cronograma e esteja prevendo
melhorias a cada ano que se passa. A saúde é um ponto fundamental, é uma das
bandeiras do Paranhos e para isso precisa ter planejamento, precisa de uma pessoa
que esteja com vontade, com sangue nos olhos e resolver o problema. E assim, cada
situação que aconteça que a gente não pode ir lá e entregar a pasta e tem que ser
convencido a continuar na pasta como secretário. O Rubens é um profissional
excelente, mas ele tem que ter essa vontade de continuar, não por convencimento,
porque ele acha que ele é capaz, ele tem condições de manter essa pasta. Senhor
Presidente era isso. – Presidente: Vereador Olavo Santos. – Vereador Olavo Santos:
Senhor Presidente, senhores vereadores, cara comunidade, disputando a eleição para
vereador eu realmente ouvia das pessoas e sentia quanto nojo a população brasileira
tem da política e dos políticos. E sabe que agora eu dou razão para o nosso povo, para
nossa gente que realmente é de enojar, é de dar ânsia de vômito a política praticada no
Brasil, principalmente na esfera federal. Muitos quando iniciam na vida pública se
desviam da função para a qual foram destinados, se corrompem, fazem os seus
projetos e legislam em causa própria. O que nós vimos semana passada no Congresso
Nacional, na Câmara dos Deputados, é de dar nojo. Hoje a tribulação, a angústia está
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sobre a nossa população, mas como a corrupção se combate com a verdade eu tenho
certeza que será dado a cada um daqueles que defenderam esse governo que aí está,
aquilo que eles fazem por merecer de acordo com o comportamento e com as atitudes
deles, e a angústia e a tribulação virão sobre eles já no próximo ano. Não é possível
mais, não é possível mais, não dá para entender como essas pessoas conseguem
fazer tanta maldade com a nossa gente. Olha o que estão fazendo com o Brasil. E vem
mais pacote por aí, senhores. Um governo que não consegue ter 5% de aprovação e
que domina todos os legisladores a nível federal, a maioria, para não dizer todos, a
maioria. A que ponto, a que negociatas? É de dar nojo mesmo, é realmente de se
compreender como as pessoas se comportam em relação a um político e se não
levantarmos as nossas vozes aqui no Parlamento Municipal, nas Câmaras de
Vereadores de todo o Brasil, se posicionando contra aqueles que são ligados à nós e
que estão tendo um comportamento desviado, a coisa será mais complicada. É preciso
que nas suas cidades os eleitores venham e conversem com os seus Deputados, com
seus Senadores para que não mais façam isso. Estão literalmente aniquilando o Brasil,
nos destruindo como sociedade, manipulando, nós estamos sendo manipulados,
explorados, roubados. Se uma mala com 500 mil reais não basta para caçar um
Presidente, o que basta então? Se conversas gravadas, que todos nós tivemos acesso,
não basta para tirar um Presidente que está se corrompendo, o que vai bastar então?
Tem uma quadrilha, sim, instalada em Brasília e é muito forte, mas se a gente ficar
gritando sozinho não adianta. É preciso de união. Não adianta ficarmos esperando
patrocínios de empresas para motivar as pessoas em redes sociais como fizeram para
derrubar a Presidente Dilma, porque eles não vão fazer, porque esse governo aí sim
está a favor do sistema financeiro. É tão difícil trazer palavras aqui para a tribuna,
porque a gente fala e nós não temos muito poder, elas se dispersam. Mas pelo menos
eu queria registrar a minha indignação, e se eu como parlamentar, como Vereador,
estou indignado, imagine o trabalhador, aquele que tem que sustentar sua família com
apenas um salário mínimo, aquele que nesse momento não tem dinheiro para comprar
remédio, que não tem dinheiro para por combustível na sua moto, no seu carro, para ir
trabalhar ou talvez não tenha dinheiro, recurso para pegar um ônibus e aquele que não
tem comida para por na mesa e ver esses canalhas roubando, fazendo acordo e
acordo, e acordo, e nos humilhando. Estou indignado, Presidente. – Presidente: A
inscrição do vereador Olavo Santos foi a última desta presente sessão. Senhores, só
uma correção, esse convite que foi formulado pelo presidente da ACAMOP para
entrega dessa homenagem à Doutora Cláudia Spinasse, será amanhã, dia 31 de
outubro, e não 31 de novembro, às 9h30 na sede da ACAMOP, então quem puder
comparecer amanhã às 9h30 na sede da ACAMOP entrega de homenagem à Doutora
Cláudia Spinasse. Não havendo mais nenhuma inscrição para o interesse público,
encerro a presente sessão. O presidente encerrou a presente sessão ordinária às onze
horas e vinte e oito minutos. E nada mais havendo a tratar e a constar, foi transcrita por
mim, Fabiane Marister dos Passos de Oliveira, a presente ata, que depois de lida e
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aprovada será devidamente assinada pelo Secretário e pelo Presidente que dirigiu os
trabalhos nesta Sessão da Câmara Municipal de Cascavel.

GUGU BUENO
Presidente

OLAVO SANTOS
1º Secretário
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