Ata da 50ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 13 de agosto de 2019, com início às quatorze
horas 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: - Ato da Presidência nº 40/2019;
Requerimentos nº 345/2019; Indicações nº 624 até 641/2019. Inscritos para o
pronunciamento do grande expediente, os vereadores Carlinhos Oliveira, Celso Dal
Molin Paulo Porto, Policial Madril, Josué de Souza, Misael Junior, Serginho Ribeiro,
Mazutti, Mauro Seibert, Olavo Santos e Romulo Quintino. – 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: Em segunda discussão e
votação o Projeto de lei n° 109/2018 de autoria do vereador Carlinhos Oliveira. (-Peço
a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho
Ribeiro: Parabenizar o vereador Carlinhos pelo projeto, todo trabalho que é feito, todo
empenho. Parabéns pelo projeto, voto favorável. Só uma pena novamente, o nosso
projeto, aproveitando o gancho, não ter sido votado de forma coerente também ontem
porque tem a mesma linha, o mesmo embasamento. Se é vício de iniciativa, tanto faz.
Se é diálogo, temos diálogo. Aproveito e convido os senhores para uma reunião com o
Executivo pra tramitarmos o projeto que tem oito sessões. Muito obrigado. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Carlinhos Oliveira. - Vereador Carlinhos
Oliveira: Ontem incluímos as pessoas que estão em tratamento do câncer na fase
maligna onde ela vai poder entrar junto ao poder municipal e buscar esse benefício de
solicitar a isenção do IPTU durante o período que ela estiver em tratamento. Conto com
o voto favorável dos senhores vereadores. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Serginho
Ribeiro: Novamente enaltecendo, grande projeto. Só quando se fala que nós não
conversamos tem aquilo tudo isso de calhamaço de material. Quando se fala que a
gente não conversa, tem tudo isso aqui. (-Um aparte) - Vereador Carlinhos Oliveira:
Pois não. – Vereador Pedro Sampaio: Eu tenho um projeto que está tramitando nesta
casa que também em contato com o que nós podemos identificar pessoas de baixa
renda de que elas durante o tratamento também tenham acesso e a gratuidade dentro
do transporte coletivo municipal nos dias que forem fazer os tratamentos. Então, é um
projeto que avança, um projeto que estamos lincados junto com as empresas, nós
estamos querendo atrair essas empresas para o social também para que não onere o
município. Vou votar favorável. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Misael Junior:
Também tramita nesta casa um projeto de minha autoria que tem a mesma sintonia
desse projeto bem como do projeto de Vereador Pedro Sampaio que é de proibir a
multa nos carros de outras cidades e até mesmo outros estados que vêm para cidade
de Cascavel e param ali no Ceonc, Uopeccan. A gente também tramita nessa casa
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para que não deixe que um veículo da Saúde de outra cidade, outro estado possa ser
multado também na frente da Uopeccan. - Vereador Carlinhos Oliveira: Era isso. –
Presidente: Continua em discussão o projeto 109. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem.
Projeto de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em discussão a
emenda 1/2019 referente ao projeto 109 de autoria do vereador Carlinhos Oliveira. Em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários
que se manifestem. Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Em única
discussão e votação a Moção 17/2019 de autoria dos vereadores Carlinhos de Oliveira,
Paulo Porto e o vereador Olavo Santos. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Carlinhos Oliveira. - Vereador Carlinhos Oliveira: Estamos protocolando e
pedindo voto favorável a essa Moção tendo de vista que nós corremos um sério risco
junto ao Fundeb de ter o seu fim a nível federal. Hoje o Fundeb corresponde a 50% da
folha de pagamento dos servidores da Educação do município de Cascavel. E o novo
sistema de avaliação do presidente em 2020 tem a extinção desse fundo e não tem a
princípio a intenção de renovar esse fundo. Os investimentos que nós estamos tendo
na área da educação, que o prefeito Paranhos está fazendo, nós não teríamos esses
investimentos. Esses recursos acabariam indo todo para folha de pagamento, então
acaba prejudicando e muito a educação em todos os seus aspectos. Então, pedimos
voto favorável e o apoio com relação a essa moção. (-Peço a palavra) - Presidente:
Com a palavra, vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Lamentavelmente
devido à postura de um governo retrógrado inimigo da educação que é o governo
Bolsonaro, nós estamos aqui lutando pela manutenção do que já existe, que é o
Fundeb. Hoje o Fundeb representa 50.6% do dinheiro investido no salário dos
professores. Caso atual governo não renovar, e parece que não quer renovar, nós
vamos ter um caos em todas as redes municipais. A pedido do Fundeb de Cascavel
nós elaboramos essa Moção para que a gente sensibilize os nossos deputados, as
autoridades para que isso não aconteça, para que esse ataque educação não seja
concretizado por esse governo. Por isso peço voto favorável aos demais vereadores. (Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Romulo Quintino. - Vereador
Romulo Quintino: Essa Moção é impossível votar contra porque além do pedido do
Fundeb, é algo realmente de excelência. Agora, boa e avançada era a antiga
administração antes do Bolsonaro, da Dilma e do Lula, que cortou 7 milhões de reais
da chamada Pátria Educadora e que faliu o Brasil. Mas a Moção é boa e nós vamos
votar a favor. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Celso Dal Molin.
– Vereador Celso Dal Molin: Sou favorável, vamos trabalhar com essa Moção e vamos
ver mais algumas coisas que podemos fazer em prol dessa instituição para que não
venha ter o prejuízo de ser eliminada. Então, conte com meu voto favorável também. (Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. - Vereador
Serginho Ribeiro: Uma questão legítima importante para que nós possamos avançar na
educação. Tem meu voto favorável, mas nós sabemos também que nós dependemos
ainda bastante da União e do Estado, qualquer município tem que fomentar a sua
economia também local com políticas públicas, com eventos, com atividades por isso
que quando eu trouxe juntamente com os demais amigos aqui sobre o mercado 24
2

horas que muita gente não entendeu, é fomentar atividades. Quando nós falamos em
algumas atividades em Cascavel eventos que trazem a juventude isso traz dinheiro
para cidade. Se ainda dependemos da União e do Estado compromete muito nosso
orçamento. Peço ver favorável e também vamos avançando. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Olavo Santos. - Vereador Olavo Santos: Para
falar do Fundeb é importante trazermos algumas informações: são recursos oriundos
de impostos como tramitação de causas mortis, de operação relativas à circulação de
mercadorias, propriedade de veículos automotores, parcelas de produtos da
arrecadação de impostos da União que eventualmente institui no exercício de
competência que lhe é atribuída, parcela do produto da arrecadação de impostos sobre
propriedade territorial rural relativamente a imóveis situados no município, e assim vai,
são vários impostos em torno de 20% que são destinados ao município. Para o ano de
2019 nós temos uma estimativa de arrecadação na secretaria de 291 milhões. Deste
valor, 143 devem ser do Fundeb e destes 143 milhões, 132 milhões devem estar
destinados à folha de pagamento. Além disso, nós precisamos falar do trabalho dos
membros do conselho do Fundeb todos eles voluntários, mas que nos ajudam na
fiscalização de todas as obras, de tudo aquilo que envolve a fiscalização da rede
escolar. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Paulo Porto: É exatamente o que você está
falando. Por que qual que era a proposta? Tem um plano decenal de educação, o que
se propunha desse plano? Que os recursos do pré-sal seriam pra educação. Se isso
acontecesse e lamentavelmente nos foi tirado no governo lesa-pátria o Fundeb não
seria mais necessário porque nós temos recursos federais, no caso fundo do pré-sal
que não existem mais, então o Fundeb talvez fosse revisto e poderia ser extinto, como
o plano não se efetivou, ou seja, não existem recursos para isso, hoje é necessário
como o senhor tem falado, manter o Fundeb. - Vereador Olavo Santos: Porque se
fôssemos apresentar a nação brasileira e aos gestores dos municípios que teremos
outras fontes de recursos ou que parte, pelo menos, dos recursos ficariam para a
administração local de uma forma mais efetiva, poderíamos até entender, então nesse
sentido que fazemos essa Moção e pedimos a todos os senhores o voto favorável. –
Presidente: Continua em discussão a Moção 17/2019. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem.
Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Em única discussão e votação a
Moção 18/2019 de autoria dos vereadores Policial Madril, Olavo Santos, Jaime Vasatta
e Paulo Porto. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Policial Madril. Vereador Policial Madril: Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais
vereadores, todas as pessoas que estão assistindo através da TV Câmara e as
pessoas que estão na plenária. Agradecer também o apoio do vereador Olavo Santos,
Jaime Vasatta e Paulo Porto. Também contar com o apoio dos nobres pares. Essa
Moção é uma Moção que estamos encaminhando para Câmara dos deputados federais
senhor Presidente Rodrigo Maia para que ponha em votação um projeto do nobre
deputado com urgência na deliberação, bem como aprovação de proposição legislativa
que tem por objetivo a alteração do artigo 132 do Decreto Lei n° 2848 de 7/12/1940,
Código Penal, no sentido de tipificar como perigo à vida ou saúde de outrem o porte e
uso de linhas preparadas com cerol apresentada pelo Deputado Frei Anastácio Ribeiro,
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do PT. Frisa-se que atualmente não é preciso dizer muito para comprovar a
necessidade de tratar o uso de linhas com cerol ou de outras espécies de linhas
cortantes como crime tendo em vista que várias mortes ocorreram nos últimos meses
pelo uso irregular de linha de cerol. As chamadas linhas chinesas, linhas de cerol assim
entendidas são linhas preparadas com material que é uma mistura de substância
fixadora e óxido de alumínio, e tem originado diversos incidentes onde pessoas são
profundamente cortadas e sofrem infecção pelo material. Na nossa cidade e no estado
do Paraná não ocorre frequentemente esse tipo de situação, mas a gente vê um
exemplo foi a semana passada que um caminhão passou, encostou no fio de luz onde
vinha um motociclista atrás que acabou sofrendo acidente e falecendo, ontem por
exemplo teve outro acidente com fio de luz com motociclista caiu, se machucou, mas
não teve muita coisa grave, mas sofreu um acidente. Acredito que essa lei de 1940
está sendo proposta para ter mudança para se tornar crime, ter uma pena mais rígida,
nesse sentido que eu peço apoio aos nobres pares para que seja posto em votação e
nesses locais onde é realmente utilizado essas linhas, que sejam punidas essas
pessoas com maior rigor. Por isso eu peço apoio de todos os vereadores, peço apoio e
voto favorável. Obrigado. – Presidente: Continua em discussão a Moção 18. Em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários
que se manifestem. Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Ofício 300
retirado pela liderança do governo. Em única discussão e votação o 573/2019 da
Procuradoria-geral do município de Cascavel. Em discussão o ofício. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. - Vereador Olavo
Santos: Não temos aqui em única discussão a votação do ofício? – Presidente: 300 foi
retirada e 573 foi votado. - Vereador Olavo Santos: Certo. – Presidente: 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 Carlinhos
Oliveira. - Vereador Carlinhos Oliveira: Abro mão da palavra. – Presidente: Com a
palavra vereador Celso Dal Molin. GRANDE EXPEDIENTE: – Vereador Celso Dal
Molin: Só quero fazer uma prestação de contas em nome da Comissão de defesa e
direito do consumidor. Mês passado entramos em contato com os responsáveis do
banco 24 horas que temos na nossa cidade, a comissão e notificou esse banco devido
o número de pessoas que entraram em contato com a comissão reclamando pela falta
de espécies de dinheiro nos seus caixas e principalmente do dia 6 ao dia 12 dias. Os
mesmos responderam e eu quero deixar aqui a respostas deles: Eles pedem desculpa
dizendo que devido a uma troca da empresa que fornece as células aos caixas
eletrônicos houve uma falha quanto à reposição das mesmas e diz que não vai mais
acontecer esse tipo de situação. Ontem tivemos uma reunião com a senhora a Cássia
diretora-geral da Oi para ver as situações da telefonia em Cascavel quando se trata
dos aparelhos famosos orelhões da nossa cidade. Ficou claro que nós temos direito a
267 orelhões na cidade inclusive em todo o interior temos direito a ter um orelhão e
também temos direito de ter orelhões em alguns pontos da cidade. Lembrando também
que todos esses orelhões têm, pelo acordo feito com a Anatel com a Oi, na sua
concessão as ligações são gratuitas para telefones fixos tanto locais como
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interurbanos. Também levantamos a situação sobre uma parte da Lei também que
tinha obrigatoriedade da Oi colocar 4G no Rio de salto e também em São João. A
mesma nos comunicou que no máximo o ano que vem será cumprido esse acordo que
está na lei. Queremos comunicar que a comissão do Direito do Consumidor vai estar
fazendo uma vistoria novamente em todos os telefones, os que não estiverem em
condições, será solicitada a troca. Houve uma parceria então com a comissão do
Direito do Consumidor e com a Oi através da senhora Kátia, e nós vamos passar os
ofícios para ela e essas situações serão resolvidas. Também quero trazer quanto a
Sanepar, quanto aos relógios, hidrômetros também foi um levantamento que a
comissão do Direito do Consumidor fez a Sanepar, está dando assistência àquelas
pessoas que estão reclamando pelo excesso que estão pagando em sua água do
aumento que teve, todos eles estão sendo atendidos e estamos buscando respostas
pra essa situação e também os 46 hidrômetros que foram enviados para Curitiba para
que o Inmetro fizesse uma análise a resposta vem após o dia 20 desse mês. Sendo
assim agradeço a oportunidade. – Presidente: Com a palavra vereador Paulo Porto. Vereador Paulo Porto: Hoje eu tive acesso a um documento, um Ofício, documento
assinado pelos donos da Viação capital do Oeste da Viação Pioneira. Esse Ofício tem
como objeto o meu Projeto de lei 81/2019 que versa sobre a presença de agente de
bordo. Nesse documento os empresários alegam que caso meu projeto for aprovado
teremos aumento imediato de 50 centavos na passagem resultado das mudanças de
cobrança e da presença de agente de bordo. E mais: segundo esse documento, ele
alerta que é ao contrário de todas as provas que nós temos, não houve demissões dos
cobradores e todos estão felizes e foram remanejados para outras funções, justificativa
mais que necessária até porque o custo dos cobradores ainda incide inexplicavelmente
sobre as tarifas de ônibus. O texto encerra afirmando que a bilhetagem eletrônica,
entre outras vantagens, ocasionou a redução das tarifas. Neste ponto duas mentiras
desse documento dos empresários: primeiro todos os dados que nós temos e todos os
números apontam que houve sim demissões em massa, aproximadamente 150
cobradores foram demitidos. As empresas seguem mentindo porque inexplicavelmente
esses cobradores inexistentes ainda seguem impactando na nossa tarifa e a segunda
mentira: a passagem obviamente não baixou. Esse documento aponta duas questões:
primeiro, o nome das empresas já começou junto ao poder Executivo e Legislativo.
Segundo: de onde eles tiraram que a passagem ia subir 50 centavos? Lembrando que
esse mesmo lobby foi feito de maneira vitoriosa no início de 2017 quando esta casa
acatou o veto do então prefeito Edgar Bueno a uma lei similar a essa. A segunda
questão é quase impossível de responder: por que 50 centavos? Essa questão não se
responde porque lamentavelmente o Executivo, na figura do nosso prefeito, não tem
cumprido a palavra, não tem cumprido o acordo que fez com esses vereadores, acordo
firmado no plenarinho de fazer uma auditoria nas planilhas nas empresas, acordo
firmado junto a toda imprensa local. Na época a ideia era fazer pela mesa diretora,
porém a pedido do Executivo, abrimos mão e se acordou que o Executivo fizesse essa
auditoria. Passados quase seis meses sequer o termo de referência foi feito. Encerro
reafirmando o compromisso desse mandato com o usuário do transporte público e
reafirmando a esperança que eu tenho com os vereadores desta Casa de trazermos
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essa lei para o debate em plenário e por fim fica o lamento público em relação ao
Executivo tão duro e decidido em relação à Cettrans e seus trabalhadores e tão lento e
ineficaz para aditar a conta dos empresários. Obrigado. – Presidente: Com a palavra
vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Cumprimentar senhor presidente,
cumprimentar os demais vereadores. Primeiramente antes de fazer minha fala gostaria
só que a técnica colocasse um vídeo que hoje vai ser um dia especial e um dia que vai
ser marcante onde após a sessão vai ter uma sessão extraordinária onde a gente vai
decidir o destino de 230 famílias, acredito que cada Vereador tem seu posicionamento,
seu pensamento e após a votação cada um vai ver e acho que todas as pessoas que
foram eleitas por suas bases, ele está representando seu determinado eleitor. Gostaria
primeiro de por esse vídeo. O vídeo era uma fala do Leandro Karnal que não falou,
então só coloca a foto aí que era foto no final que eu ia por. Esse vídeo ia falar um
pouco sobre ética. Vou só ler um trecho da fala dele. Só deixa ali, depois eu leio o final:
Para um historiador um dos maiores desafios é a manutenção desse legado ético e
uma característica presente em quase todas as pessoas. A vaidade, a chave da ética e
o controle da vaidade. Temos que ser humildes, principalmente quando ocupamos
cargos de poder. Quanto maior meu cargo, mais eu sirvo. Grandes titulações significam
que eu tenho mais responsabilidade e pessoas para cuidar. Ao analisar o momento de
grande efervescência política que vive o país, Karnal não pode deixar de citar outra
palavra que tem sido constante no repertório do brasileiro: crise. O historiador explica
que etimologicamente o tempo tem origem na medicina que define crise como
momento que caracteriza a evolução de uma doença, seja para melhor ou para pior.
Nenhuma doença é permanente. Ou a doença passa ou o doente passa. Assim como
ninguém fica doente para sempre, as crises também não duram para sempre, enfatiza.
Apesar de reconhecer o caráter cíclico e de certa forma previsível de fenômenos
políticos e econômicos como as crises, o historiador prefere não se arriscar em
previsões. Ele defende que nossa trajetória é construída por meio de possibilidade,
mas também de acasos, imprevisibilidade e incerteza. Mesmo assim, é inegável que os
mais bem preparados sobrevivem melhor às crises. Não temos como adivinhar o
futuro, mas devemos saber que o momento presente é resultado da escolha que
fizemos. Ainda sobre o aspecto de vaidade, ressaltou que ela é um ponto fraco do
comportamento humano e para combatê-la é fundamental ter autoconhecimento. As
pessoas vaidosas são facilmente controláveis, basta elogiá-las para se conseguir o que
quer por isso é preciso mais consciência, ele afasta o ridículo que é ilusão. Então, pode
soltar o vídeo. Só para o vídeo e põe a foto final ali do Joaquim Barbosa que eu só vou
fazer uma fala que ele... (Exibição de vídeo) Só pra encerrar com uma frase do
Joaquim Barbosa onde ele fala: O caráter de alguém para mim não está na cara, na
altura, na cor da pele, na força ou na posição social. Essa rara qualidade só existe em
homens justos, dignos que honram suas raízes e acima de tudo têm o seu valor. Nada
nem ninguém pode comprar um homem íntegro e honesto. Obrigado, presidente. –
Presidente: Com a palavra vereador Josué de Souza. - Vereador Josué de Souza: Abro
mão da palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Misael Junior. Também abre
mão da palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Serginho Ribeiro. - Vereador
Serginho Ribeiro: Até que enfim no Senado nós vemos a aprovação da proposta que
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considera animais como seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento que sente
dor frio fome. É uma conquista dos protetores de ONGs que defendem essa bandeira
ao longo da história. Agora será passado à Câmara Federal que vamos também pedir
celeridade no projeto que possamos avançar nesse país. Se tiver o vídeo gostaria que
passasse. (Exibição de vídeo) Temos que avançar em Cascavel já é um apoio as
castrações. Temos que aprovar na cidade de Cascavel logo logo a questão da tração
animal. Tração animal tem que ser votada nessa Casa de leis. Curitiba, Maringá, outros
estados já votaram e Cascavel sempre atrás. Falamos tanto em humanidade, respeito,
vamos daqui a pouco morar na lua, só que eu gostaria que a humanidade voltasse a
Terra onde uma criança morre por falta de uma vacina. Se não colocarmos a
humanidade na terra, não adianta ir para lua. Seria isso. Obrigado. – Presidente: Com
a palavra vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: Abro mão da palavra. – Presidente:
Com a palavra vereador Mauro Seibert. - Vereador Mauro Seibert: Abro mão da
palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Olavo Santos. - Vereador Olavo Santos:
Abro mão da palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Romulo Quintino. Também
abriu mão da palavra. Não havendo mais inscritos para pronunciamento público
encerramos a sessão ordinária deste dia e convocamos a extraordinária para daqui a
10 minutos. O presidente encerrou a presente sessão ordinária às dezesseis horas. 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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