Ata da 48ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 06 de agosto de 2019, com início às quatorze
horas e quarenta e dois minutos sob a Presidência do Vereador ALÉCIO ESPÍNOLA,
secretariada pelo vereador CABRAL e com a presença dos vereadores: Alécio
Espínola, Bocasanta, Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Fernando
Hallberg, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mauro Seibert, Misael Junior, Nadir Lovera,
Olavo Santos, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Policial Madril, Rafael Brugnerotto, Romulo
Quintino, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara. – Presidente: Havendo número
regimental, dou por aberta a sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da
matéria de expediente recebida pela mesa. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº
34/2019 de Retirada PLO nº 79/2019, vereador Rafael Brugnerotto; Memorando nº 26
de Retirada de Requerimento nº 334/2019, vereador Alécio Espínola; Pareceres da
Comissão de Justiça e Redação nº 162, 163, 166/2019; Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento nº 32/2019; PLO º 90 e 91 de 2019; Moção nº 17/2019;
Requerimentos nº 339 até 342/2019; Indicações nº 569 até 623/2019. Inscritos para o
pronunciamento do grande expediente, os vereadores Valdecir Alcântara, Pedro
Sampaio, Policial Madril, Serginho Ribeiro, Josué de Souza, Romulo Quintino, Celso
Dal Molin, Paulo Porto e Olavo Santos. – 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: Convido vereador Pedro
Sampaio para sentar à mesa diretora. Em primeira discussão e votação o Projeto de lei
89/2019. Em discussão o projeto. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela
totalidade dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação o projeto de lei
58/2019. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Com voto contrário do vereador Pedro
Sampaio, Projeto de lei aprovado pelos demais vereadores. Em discussão a emenda
do projeto 58. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Com o voto contrário do vereador Pedro
Sampaio aprovada a emenda. Em segunda discussão e votação o projeto de lei
65/2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários
que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Em segunda discussão e votação o projeto de lei 71/2019. Em discussão o projeto. Em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários
que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. A
Moção 16 foi retirada. - Vereador Policial Madril: Questão de ordem. Qual é era
Moção? 16? – Presidente: 16. Em discussão o requerimento 306/2019. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Requerimento 307/2019 em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Requerimento
aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 308/2019 em
discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos
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senhores vereadores. Requerimento 314/2019 em discussão. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Requerimento 322/2019 em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Requerimento
aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 323/2019 em
discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Requerimento 326/2019 em discussão. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos senhores vereadores.
Requerimento 327/2019 em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Requerimento
aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 328/2019 em
discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Requerimento aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Finda que está a matéria da ordem do dia deixo a palavra livre
aos senhores vereadores para pronunciamento de interesse público. A primeira
inscrição é do vereador Valdecir Alcântara. GRANDE EXPEDIENTE: Eu não gosto
muito de usar a Tribuna para fazer algumas críticas, mas desta vez eu vou ter que
criticar. (Exibição de vídeo) Esse menino, 21 anos está com o pé quebrado na UPA da
Tancredo Neves desde quinta-feira, em dois lugares. Há poucos dias atrás ouviu-se o
pessoal falando sobre esse negócio de Consamu assumir a 10ª Regional, a Central de
leitos, estava essa briga e hoje quem paga com isso daí é a população. De quinta-feira
para cá tinha umas 10 pessoas no UPA Tancredo que me passaram um relatório ali
aguardando vaga para ortopedista. Estou usando a Tribuna justamente para falar sobre
esse menino Williams Barros de 21 anos que está com o pé nessa situação perigando
ainda ter que fazer uma amputação do pé por causa da má circulação. (-Um aparte)
Pois não. – Vereador Bocasanta: No Jornal O Paraná que saiu hoje: Hospital Municipal
de Foz do Iguaçu operou 500 pessoas se não me engano nesse mês. Fratura de
tornozelo falando com o médico o cara interna, põe os parafusos ali e manda embora
no outro dia. Temos que parar de mentir para o povo. Temos que resolver o problema.
Hospital municipal de Foz do Iguaçu tem recorde de cirurgias. O que nós precisamos?
Chega de transporte aéreo de helicóptero. Esse cidadão que está sofrendo poderia já
estar em casa se recuperando. - Vereador Valdecir Alcântara: A UPA nesse caso está
fazendo o papel dela, o problema está sendo agora... antes era a 10ª Regional que
resolvia os problemas dos leitos, não resolvia, empurrava com a barriga. (-Um aparte)
Pois não. – Vereador Josué de Souza: Em Cascavel temos o HU que tem lá um prontosocorro que seria porta de entrada para acidentado pessoas com fratura, o Consamu
pega essas pessoas em vez de encaminhar direto para o HU, estão levando para os
Upas aí as pessoas estão ficando lá na UPA 7, 10 dias para ir para o HU ficar lá mais
7, 10 dias pra daí fazer uma cirurgia. Essas pessoas estão correndo risco de vida, risco
de pegar uma infecção. O HU de Cascavel não vem cumprindo o seu papel. Temos
que corrigir esse erro que está sendo cometido aqui na cidade de Cascavel. - Vereador
Valdecir Alcântara: Então em nome do William que a família pediu socorro porque esse
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menino está com dor, infecção, tomando remédio para dor e não está resolvendo. Essa
situação entre o Consamu que fizeram um teatro aqui na cidade de Cascavel porque o
Consamu vai resolver, mas não resolve. Um elogio para o secretário Thiago Stefanello
por toda vez que a gente entra em contato com ele e ele responde rapidamente, a
crítica vai para o UPA Tancredo, a assistente social não deixa entrar, tem que ser em
horário de visitas. A gente acaba se sentindo impotente. (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Serginho Ribeiro: Pagamos o maior valor no Consamu e muitas cidades
circunvizinhas acabam tendo também que ser atendidas. Cascavel paga mais, e têm
respectivamente o serviço prestado na saúde pública? Temos que defender o povo
como todo, mas principalmente a cidade de Cascavel. - Vereador Valdecir Alcântara:
Espero que esse menino seja transferido o quanto antes possível, não só ele como
aquelas pessoas que estão morrendo nas Upas esperando um leito. – Presidente: Com
a palavra vereador Olavo Santos. - Vereador Olavo Santos: Hoje eu tenho a honra de
poder falar que a comissão de educação aqui da Câmara decidiu fazer uma reunião
que nós realizamos no recesso legislativo de que faríamos um grande mutirão de
fiscalização nas obras das escolas e dos Cemeis no município de Cascavel. Iniciamos
hoje pelo Guarujá e também pelo 14 de novembro. No Guarujá fomos na escola
Florêncio Carlos de Araújo Neto aonde o investimento na reforma lá é de R$ 788000,00
e a previsão de entrega é para final do mês de agosto. A fiação está exposta,
rachaduras no estrutural muito grandes, não estão sendo contemplados esses
consertos das melhorias das rachaduras nessa primeira fase. Pela vistoria que fizemos
é impossível ter segurança para os profissionais da área de educação. Enviamos um
ofício hoje à tarde a secretária Márcia alertando do perigo. Podemos ter algum acidente
lá com os funcionários ou com as crianças. Fomos até o bairro 14 de novembro e aqui
até uma situação mais séria: no centro municipal de educação infantil Nair Pandolfo
Zaffari e ali a situação no investimento de mais de 2 milhões e 300 mil reais com
recursos do FNDE e mais R$ 568000,00 do município de Cascavel, a empresa
responsável deveria entregar as obras no final do mês de agosto. Não tem cobertura,
não tem piso, não tem as aberturas instaladas. Estou aqui para que os senhores
tomem conhecimento, aqueles que querem fiscalizar. 4 mil crianças esperando para
serem atendidas no Cemei, a obra lá parada. Fizemos requerimento solicitando que
providências a Secretaria Municipal de Educação tomou a respeito disso. Está lá uma
obra parada de mais de 2 milhões que não será entregue com certeza no prazo
previsto. Precisamos entender o que vai acontecer e a secretaria educação precisa nos
dar explicações. São pelo menos 13 obras que merecem a nossa atenção. –
Presidente: Com a palavra vereador Pedro Sampaio. - Vereador Pedro Sampaio: Na
escola Alóis do Cancelli o problema também é com a fiação. Nós fizemos uma
indicação até hoje ainda não foi resolvida e a gente tem essa preocupação porque lá
eles ministram aulas de informática e são crianças que estão lá aprendendo com os
professores. O problema do HU pelo que me parece não era 10ª Regional nem o
governo do estado na gestão passada. Continua sendo a falta de prioridade do governo
atual em não investir e não pagar para que lá possa ser atendido porque é um hospital
referência para nossa cidade e para região. Estivemos hoje na parte da manhã o
vereador Madril, vereador Fernando Hallberg na Rua Casimiro de Abreu. Hoje um
problema instalado, um caos instalado com a população, fomos procurados pelos
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moradores aonde a Cettrans e o Poder Executivo criaram uma espécie de corredor
viário que acabou não permitindo estacionamento em certos horários. Temos que ter
um planejamento a longo prazo, sabemos que o município cresce. Estamos fazendo os
encaminhamentos necessários pela comissão e nós estaremos sempre defendendo os
interesses da população. Enfim, estive no domingo acompanhando a final do Terrão na
Região Norte aonde o time do Águia Futebol Clube foi campeão, e o time do Isaac que
também tem aqui o nosso grande goleiro o Zaqueu foi a sétima vez campeão do Terrão
daquela região. Quase 800 pessoas acompanhavam aquele momento a final do
Terrão. É competência nossa estimular esses eventos para que Cascavel cada vez
mais em todas as regiões possa ter eventos dessa magnitude. – Presidente: Com a
palavra vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Cumprimentar o senhor
presidente, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar todas as pessoas que
estão nos ouvindo e estão nos assistindo, cumprimentar a Melane que estava
acompanhando pelo Facebook, fazer um cumprimento especial hoje ao Pastor Edson
Rodrigues que é da região norte que está acompanhando a sessão, pessoa que é
envolvida com as causas da comunidade, é bom às vezes vir assistindo, pastor, que a
gente sabe que todas as pessoas que têm alguns valores às vezes tem que pôr o
nome a prova nas urnas para vir lutar pelo bem da população, pelo bem das pessoas
que acreditam na gente. Eu fiz uma fala mais no sentido de falar sobre a moção que
seria proposta que foi retirada, então gostaria primeiramente de dizer que nessa
quarta-feira dia 7 de agosto na sede da OAB vai ter um evento ali promovendo a
igualdade racial que vai falar da raça negra, então por isso quando eu vi a moção que
seria feita sobre o ministro Sérgio Moro, eu gostaria que colocasse a foto do Joaquim
Benedito Barbosa Gomes que foi ministro também e foi uma das pessoas que eu vi que
deu o pontapé inicial no combate ao crime organizado lutando contra o mensalão, uma
das pessoas que começou a indiciar pessoas grandes, um caso que é conhecido é do
deputado Eduardo Azeredo do PSDB de Minas Gerais contra quem o Ministério Público
Federal apresentou denúncia de crime de peculato devido a dinheiro público e lavagem
de dinheiro que teria sido cometido em 1998 quando Azeredo fora governador de
Minas Gerais. Seu extenso e detalhado voto que aceitava a denúncia e levava Eduardo
Azeredo PSDB Minas Gerais ao banco dos réus foi acolhido pela maioria do plenário
do sagrado e vitorioso por 5 votos contra 3. Ali tem foto de mais algumas pessoas, de
juízes locais aqui, esse é um exemplo Doutor Moacir Antônio Dala Costa que é o último
que apareceu que trabalhou na nossa comarca aqui que era uma pessoa que
realmente seguia a lei e sempre analisava bem os processos e a gente via que graças
ao Doutor Moacir Dala Costa, o outro juiz Marcelo Carneval que hoje é o juiz das
estâncias que faz o júri popular, Doutor Rosalvo Elias que é um bom juiz, um bom
centroavante também, uma pessoa que está há anos trabalhando na nossa
comunidade e aí vem passando os outros juízes, tem o Dr. William da Costa, um juiz
que todos os advogados sabem que é um juiz, além de suas capacidades é um juiz
legalista que muitas vezes as pessoas acham que saem na audiência de custódia, mas
quando vem a condena vem à altura. Dra Filomar que também é conhecida aqui da
nossa casa de lei e Doutor Labuna que estava ali, então falar um pouco desse senhor
Joaquim Barbosa, o Doutor Leonardo Ribas também citei o nome dele que é um juiz da
nossa comarca. Por que estou fazendo isso? Que às vezes hoje a gente vai
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acompanhando a evolução. A gente sabe que o juiz, por mais que Dr. Rafael
Brugnerotto que é um advogado criminalista que às vezes tem algum entendimento
contrário, mas na maioria das vezes juízes de base como é o exemplo desses da
nossa cidade é muito mais difícil julgar casos porque ele pega não tem um inquérito tão
perfeito, às vezes tem que fazer um julgamento mais na denúncia no depoimento do
policial, de vítima, de testemunha e tem que se basear nisso e a pessoa antes de
aplicar alguma lei tem que sempre seguir a legalidade e seguir a legalidade não é
pensar no lado da pessoa. Então, acho que o tempo está acabando, mas vou falar do
Joaquim Barbosa. Nasceu em Paracatu, estado de Minas Gerais, é primogênito de oito
filhos, pai pedreiro e mãe de dona de casa. Passou a ser arrimo de família quando
estes se separaram aos 16 anos. Foi sozinho para Brasília arranjou emprego na gráfica
do Correio Braziliense e terminou o segundo grau sempre estudando em colégio
público. Então, gostaria de deixar essa fala para as pessoas verem quando fala de
pessoas vencedoras, pessoas que lutaram e hoje levam o nome no meu ponto de vista
da raça negra, esse senhor é uma pessoa que eu tenho respeito e acredito que
aposentou e não teve ninguém que teve algo para falar contra sua idoneidade. Só mais
um minuto para concluir, Presidente, vou terminar rapidinho com a fala do Maquiavel.
Que Maquiavel deixa uma fala que uns falam que é dele, outros falam que denomina
ele. É só para ficar pensando, às vezes quando você faz ou segue a justiça você tem
que seguir o que está no manual porque aqui ele fala: O fim justifica os meios ou os
fins justificam os meios? É uma frase atribuída a Maquiavel, significa que o governante
deve estar acima da ética dominante para manter ou aumentar seu poder. Então, uma
frase que fica entreaberta, acredito que aqui nessa Câmara tem muitas pessoas que
têm pensamento diferenciado, todo mundo entende de um jeito o que a gente fala,
acho que a gente tem pessoas que têm uma facilidade mais em compreender
determinados assuntos e tem outros que não. (-Um aparte) Pois não. – Vereador
Carlinhos Oliveira: Hoje eu tive oportunidade de estar no programa J Oliveira e lá
estava o Doutor Saulo, Doutor Isaac e o Dr William e quem puder assistir porque foi
feito uma live lá, William deu um show sobre o histórico, sobre o que vai acontecer
amanhã com relação à tentativa da implantação do Conselho Municipal de políticas
públicas referentes à questão racial que é uma das discussões que vai ser feita
amanhã junto à OAB. - Vereador Policial Madril: Obrigado, Carlinhos, só para encerrar
agradecendo o presidente de ter estendido o tempo e parabenizar todos os juízes e
promotores da nossa Comarca de Cascavel, sei que com o apoio das forças de
segurança e com eles hoje nós temos uma cidade que dá para viver em paz. Obrigado.
– Presidente: Com a palavra vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro:
Parabenizar o trabalho também da associação de skates e Cascavel. Um trabalho
muito interessante que os integrantes fizeram da revitalização do Parque Verde uma
pista de skate quase 12 mil que foram investidos para reforma incluindo material com
apoio, parceiros se revitalizaram. (Exibição de vídeo) (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Olavo Santos: Quero externar publicamente também um agradecimento ao
Adelino Ribeiro, ao secretário Ricardo Bulgarelli e ao prefeito Leonaldo Paranhos. É
uma bandeira nossa, fundamos a Associação dos skatistas em 2017, conseguimos um
acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos a construção de uma pista lá no Ciro Nardi,
na reforma aqui da Praça Wilson Joffre vai ter uma pista para os skatistas e ali agora
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nesses dias quando foi feito um termo de autorização de uso pela prefeitura municipal
conseguimos com ajuda da prefeitura o portão, para a Associação, as telhas, a
iluminação, a secretaria do Adelino Ribeiro na frente colocou. - Vereador Serginho
Ribeiro: Parabenizando o Odi, Diego juntamente com os presidentes, está vindo
também pra Cascavel o Anderson Camargo também, grande atleta que começou
inclusive no Colégio Ideal. Uma bandeira muito interessante de todos principalmente
dos skatistas de Cascavel que são guerreiros. Final de semana acontece esse evento,
então, no Parque Verde em Cascavel. Seria isso. – Presidente: Com a palavra
vereador Josué de Souza. - Vereador Josué de Souza: Primeiramente eu quero dizer
que sou testemunha viva do vereador Olavo Santos de uma reunião que ele participou
para construir uma pista de skate ali na Praça Wilson Joffre. Parabenizar pelas suas
habilidades de estar lidando com esses esportistas. Dizer que cometi um pequeno
engano hoje na sessão quando perguntou que tinha uma Emenda é que eu achei que
era uma emenda apresentada de ontem para cá e era uma emenda antiga que vinha
corrigindo apresentando o local aonde ia ser o bem público denominado. Não posso
também deixar de responder aqui o Vereador Pedro Sampaio que fez uma crítica
referente à rua e o trânsito de Cascavel que é a Casimiro de Abreu. Eu estive com o
prefeito lá, o Prefeito se reuniu com aquelas pessoas que estiveram aqui na Câmara
Municipal e o prefeito em consenso com elas combinou que devido ao grande fluxo de
veículos vai ficar fechada aquela rua, proibido estacionar no lado direito das 7 horas da
manhã até às 9 horas. E fez o compromisso de colocar no orçamento que tão breve no
início do ano que vem estar fazendo o alargamento daquela rua. Quero dizer também
que alguns vereadores que quiserem participar das visitas que nós vamos estar
fazendo através da comissão de saúde a partir de sexta-feira nas Upas, HU, nos
hospitais, vamos exigir a abertura daquele pronto socorro do HU. Pessoas que são
acidentadas que é quebradura tem que ir direto para o Hospital HU. Era isso que eu
tinha. – Presidente: Com a palavra vereador Romulo Quintino. - Vereador Romulo
Quintino: Amanhã nós temos marcada aqui na Câmara dos Vereadores 19 horas uma
audiência pública sobre a revitalização da Carlos Gomes. Temos o Avançar cidades
que vai contemplar grandes e importantes ruas dos bairros teremos esse debate
amanhã. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Mauro Seibert: Só para externar também o
convite a todos os vereadores e a comunidade, a Carlos Gomes é um problema antigo,
não é um projeto fácil. Peço a compreensão para todos que a gente comece a propor
um projeto amplo que é um projeto milionário também lá não é igual às outras Avenidas
que são mais simples. Precisamos amanhã propor e debater isso junto com o vereador
Romulo. (-Um aparte) - Vereador Romulo Quintino: Pois não. – Vereador Paulo Porto:
A Carlos Gomes tem o privilégio de ter 2 vereadores nessa casa. Amanhã estarei
também presente e que essa força política se faça sentir nesse debate para que essa
região também seja contemplada pelo Executivo. Parabéns pela posição dos
vereadores. – Presidente: Com a palavra vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo
Porto: Segundo um grande humorista argentino denominado Joaquín Salvador Lavado
Tejón, vulgo Kino, pai da famosa Mafalda, uma ditadura começa a desmoronar quando
se começa a fazer piada sobre ele. Se isso for verdade podemos afirmar sem sombra
de dúvida que o governo Bolsonaro está fazendo água há 6 meses. Digo isso porque
hoje utilizarei o tempo da Tribuna para exibir um programa do Zorra Total a respeito de
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um tema que tem sido muito caro essa casa, um tema que tem sido muito caro a esse
parlamento, já rendeu projetos de leis, seminários e audiências públicas e que segue
sendo um problema de Cascavel e toda região oeste do Paraná que é o consumo
excessivo e indiscriminado de agrotóxicos. (Exibição de vídeo) Dizem que a única coisa
que melhorou no governo Bolsonaro tem sido o humor da Zorra Total. 290 agrotóxicos
liberados em seis meses, um triste recorde para qualquer sociedade com os mínimos
patamares civilizatórios. Que o bom humor, que a inteligência e nossa sagacidade siga
nos iluminando para ajudar combater esses tempos sombrios pra que o Paraná volte a
ser o Sítio do Pica Pau Amarelo e não se transforme no grande latifúndio do Pica Pau
com sequelas. – Presidente: Com a palavra vereador Celso Dal Molin. – Vereador
Celso Dal Molin: Pedir uma gentileza para o vereador Mauro que está revendo as leis
já vencidas, se vocês conseguirem achar uma lei de 1952, eu queria ver porque como
dizem que Cascavel foi fundada em 14 de Dezembro de 51 com certeza nós temos que
ter lei de 52. Então, se o senhor achar alguma lei de 52, por favor eu queria ver. Eu
acredito que vocês vão achar lei só de 53 do mês quatro em diante. Mas se por um
acaso Cascavel em 52 era um município, tem que ter leis. Então, se os senhores
acharem alguma lei de 52 gostaria muito de ver essa lei. Só queria deixar esse pedido.
Obrigado. – Presidente: Quero convidar a Clarice Aparecida presidente do Fundeb para
fazer o uso da Tribuna do Povo por 10 minutos. TRIBUNA DO POVO: (A Senhora
Clarice Aparecida no uso da palavra falou sobre o fim do Fundeb previsto para 2020,
sua importância para a educação e pediu o apoio dos vereadores para tentar reverter
essa situação.) – Presidente: Parabéns pelo trabalho de vocês. Não havendo mais
nenhuma inscrição para o interesse público, encerro a presente sessão. O presidente
encerrou a presente sessão ordinária às dezesseis horas e cinco minutos. E nada mais
havendo a tratar e a constar, foi transcrita por mim, Ivanilsa Moreira Rocha, a presente
ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada pelo Secretário e pelo
Presidente que dirigiu os trabalhos nesta Sessão da Câmara Municipal de Cascavel.

ALÉCIO ESPÍNOLA
Presidente

CABRAL
1º Secretário
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