Ata da 51ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada pela
Câmara Municipal de Cascavel em 19 de agosto de 2019, com início às nove 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, Parra, 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 111/2019 - Vereador Jaime Vasatta solicita tempo no
início da sessão para apresentação do Projeto "Envelheci e agora? Grupo de saúde
mental do idoso"; Ofício de Dilação de prazo para resposta aos requerimentos nº 285 e
303/2019; PDL nº 13/2019; Substitutivo nº 01 ao PLO nº 68/2019; Emenda nº 01 ao PLO
nº 92/2019; Pareceres da Comissão de Economia e Finanças nº 36 e 37/2019; Pareceres
da Comissão de Serviços, Obras Públicas e Urbanismo nº 31 e 32/2019; Pareceres da
Comissão de Justiça e Redação nº 159, 160, 165 e 177/2019; Parecer da Comissão de
Saúde e Assistência Social nº 20/2019; Parecer da Comissão de Trabalho e
Administração de Pessoal nº 09/2019; Requerimentos nº 346 até 353/2019; PLO nº
96/2019. Inscritos para o pronunciamento do grande expediente, os vereadores Rafael
Brugnerotto, Mauro Seibert, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Policial Madril,
Serginho Ribeiro, Josué de Souza, Pedro Sampaio. – Presidente: Suspendo a sessão por
10 minutos e quero convidar a Elisa coordenadora da UBS Bairro São Cristóvão, também
Dr. Marcelo e a enfermeira Análise Paula pra fazer uso da tribuna. (Sessão suspensa
para uso da palavra) 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 1ª discussão e votação o Projeto de lei n° 56/2019 que altera e acrescenta
dispositivos na lei 6792 de 13 de dezembro de 2017 e suas alterações que dispõe sobre a
reestruturação organizacional do município de Cascavel e dá outras providências, autor
Executivo Municipal. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Policial
Madril. - Vereador Policial Madril: Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, com
isso cumprimentar demais vereadores, as pessoas que estão nos assistindo. Só vou
expor meu ponto de vista sobre essa alteração dos cargos da antiga Cettrans do artigo 3º
que: ficam extintos todos os cargos constantes no anexo 2 e 3 da Lei Nº 6792 de 2017
vinculando a estrutura administrativa e de assessoria da Companhia de engenharia de
transporte de trânsito - Cettrans, daí o artigo 4 aqui que: fica alterado o anexo 1, 2 da
tabela quadro de cargos em Comissão das unidades de administração indireta e anexo 2
da Lei Nº 6792/2017 passando a vigorar com inclusão da Autarquia Municipal de
mobilidade trânsito e cidadania – Transitar, de acordo com o anexo 1 e 2 da presente lei.
Eu só estou fazendo essa fala para justificar o meu voto contrário nessa criação de cargo
aqui: extinção e criação, porque através de alguns estudos a gente verificou que
extinguindo esse cargo e criando os outros cargos ali que inclusive até tem um parecer
contrário que foi um voto contrário do vereador Paulo Porto nesse projeto aí que foi voto
vencido é que teoricamente seria pra a gente ter mais economia, pelo que a gente viu
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preliminarmente vai ter um aumento de R$ 20000,000 com a criação desses cargos.
Então, por isso eu vou votar contrário nesse projeto, acredito que cada um tem a sua
opinião e também a outra situação que vai deixar de ser os cargos que são cargos
técnicos de pessoas que são concursadas para ser cargos nomeados. É outra situação
que eu já previa quando foi votado sobre essa extinção. Então, só estou fazendo essa fala
para justificar meu voto como eu votei contrário à extinção ou a liquidação da Cettrans,
então vou votar contrário também a esse projeto. Obrigado. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Romulo Quintino. - Vereador Romulo Quintino: São
dois momentos distintos no que diz respeito em primeiro lugar à questão das empresas
públicas e a questão das autarquias. Essa lei se faz necessário porque agora nessa
qualificação de autarquia incluir-se-á também a questão da Transitar. Então, é uma
adequação organizacional que normatiza aquilo que já foi aprovado por esta Casa. No
que diz respeito à questão de criação de cargos é justamente o contrário daquilo que o
vereador que me antecedeu expôs sua opinião e posição. Nós temos cargos
comissionados atualmente na Cettrans o número de 19 e nós passaremos a ter 12. É uma
adequação num primeiro momento em que a Transitar passa a estar na qualificação de
autarquia, e na questão das vagas vão ficar especificamente 12 comissionados e não 19
como era antes. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Paulo Porto. Vereador Paulo Porto: Esse projeto de lei é a consequência da votação da semana
passada na perspectiva de consolidar a extinção da Cettrans e criar uma nova autarquia
nessa lógica que o Romulo falou: ser mais econômica, uma gestão reduzida, ou seja:
demissões não só dos comissionados, mas os concursados da antiga Cettrans. Essa
extinção da Cettrans não é para melhorar o transporte ou para melhorar a fiscalização é
por uma economia de gestão, em vez de debater mobilidade urbana, trânsito. Não me
cabe outra coisa a não ser ser coerente com o meu voto da semana passada que é votar
contrário. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Bocasanta. - Vereador
Bocasanta: Votei pela extinção da Cettrans que deveria ser extinta naquele momento
devido às fraudes de ações trabalhistas e outras coisas, mas vou votar contrário a esse
projeto porque o princípio da moralidade, da economicidade é muito cargo pra uma
autarquia tão pequena quanto a Cettrans. Para tocar uma Cettrans gastar R$ 98000,00
por mês é um absurdo. Só deveria ter o diretor administrativo e mais nada. Falta
administração. Vou votar contrário, a favor da extinção da Cettrans. – Presidente:
Continua em discussão. Proceda votação nominal senhor secretário. (Foram favoráveis
os vereadores: Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Fernando Hallberg,
Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mauro Seibert, Misael Junior, Olavo Santos, Rafael
Brugnerotto, Romulo Quintino e Valdecir Alcântara). (Foram contrários os vereadores:
Bocasanta, Fernando Hallberg, Nadir Lovera, Pedro Sampaio, Paulo Porto, Policial Madril
e Serginho Ribeiro). – Secretário: 13 votos favoráveis e 7 contrários. – Presidente:
Aprovado o Projeto de Lei n° 56/2019. A pedido do vereador Mazutti quero pedir se há
possibilidade de nós fazermos a deliberação do projeto 82. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Vamos então pra
primeira discussão e votação projeto de lei n° 82/2019. (-Peço a palavra) - Presidente:
Com a palavra, vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: O Dia do Bombeiro é comemorado
mundialmente no Brasil. A nossa intenção aqui é fazer o Dia do Bombeiro a nível
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Municipal para a gente poder fazer essa homenagem a esses nossos combatentes. Por
isso queremos que esse projeto seja incluído no calendário Oficial do Município de
Cascavel. Peço a técnica pra colocar algumas fotos. (Exibição de fotos mostrando várias
atuações do Corpo de Bombeiros) Nossa intenção é comemorar o Dia do Bombeiro a
nível Municipal dia 2 de julho de cada ano. Parabenizar a todos os bombeiros,
parabenizar o comandante Major Araújo, subcomandante Amarildo e a todos os
bombeiros do município de Cascavel. A nossa intenção é justamente valorizar nossos
combatentes, nossos heróis a nível do município de Cascavel. Peço voto favorável. (-Um
aparte) Pois não. – Vereador Carlinhos Oliveira: O Márcio Viana que é lá da nossa
comunidade participa da associação de moradores junto com a gente e tem o Júlio
Rodrigues que inclusive nós tínhamos uma confraternização do nosso grupo que joga
futebol e ele disse que não ia poder ir porque foi convocado para fazer o combate acho
que no parque nacional que estava queimando. Em nome disso vai ter o nosso voto
favorável para homenagear esses combatentes em favor da vida do município de
Cascavel. - Vereador Mazutti: Obrigado. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Celso Dal
Molin: É um projeto que vem valorizar essa classe, o trabalho que eles fazem e o
desempenho que eles têm em nosso município. Conte com meu voto favorável. Vereador Mazutti: Lembrando sempre que o atendimento do SIATE pelos médicos,
pessoal do Corpo Bombeiro tem prestado um serviços de excelência. Peço voto favorável.
(-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Rafael Brugnerotto. - Vereador
Rafael Brugnerotto: Deixar aqui um cumprimento ao Coronel Fernando, ao Major
Amarildo, Araújo também ao Felipe sempre buscando aperfeiçoamento e trabalhando
para melhoria da qualidade do atendimento às pessoas. Parabenizar o vereador Mazutti
pelo projeto. Essa data 2 de julho foi da criação do Corpo provisório de Bombeiros da
corte que foi inaugurado em 2 de julho de 1856 lá no Rio de Janeiro. Trouxe essa
pequena abordagem histórica para homenagear vocês que têm esse trabalho significativo
maravilhoso que salvam vidas diariamente. Deixar aqui nosso agradecimento, nossa
congratulação e dizer que podem contar com nosso apoio mais uma vez parabenizando
pelo brilhante trabalho que é desenvolvido aqui no município de Cascavel. Logicamente
vamos votar favorável para que isso seja mais uma forma de homenageá-los. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho
Ribeiro: Vemos os feitos não só pela população, mas também pela causa animal. A
prevenção é tudo, o trabalho que vocês fazem também nas escolas é muito importante.
No país temos que ter responsabilidade: direitos e deveres. Se todo mundo fizer sua parte
fica muito mais fácil. Importante demais instituir no Calendário do município de Cascavel.
Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, continuem ajudando realmente nossa cidade
como se faz muito bem. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Romulo
Quintino. - Vereador Romulo Quintino: Deixar sempre expresso que a Câmara de
vereadores tem grande respeito pela corporação do Corpo de Bombeiros e enfatizando
sempre o trabalho diferencial que é prestado pela Corporação dos Bombeiros em
Cascavel graças a uma estrutura muito bem definida, construída e qualificada e que
permite que a nossa população de maneira geral seja bem atendida. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril:
Cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, fazer um cumprimento especial
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hoje ao maior Amarildo, ao Tenente Felipe, Sargento Jamir, Sargento Comarella e Cabo
Juliano que estão hoje aqui. O Bombeiro Militar foi criado no Paraná em 1912 e como o
próprio nome já diz Bombeiro Militar e a Polícia Militar é uma instituição só, a única
diferença que tem são os trabalhos que são diferenciados. A gente vê que através de
pesquisa o Bombeiro é uma instituição que mais tem credibilidade que o pessoal mais
acredita na honestidade dessa instituição e todas as ocorrências que a gente vê entre
polícia militar e bombeiro, bombeiro sempre é elogiado. Quando o bombeiro vai a alguma
situação é para fazer algum tipo de salvamento. Eu em 1990 eu passei no concurso do
bombeiro, mas acabei rodando no psicotécnico, depois fiz outro concurso e passei na
polícia militar e no psicotécnico. Então, eu só tenho que parabenizar o Corpo de
Bombeiro, às vezes tem algumas conversas que saem ou alguns projetos que a gente
não concorda, mas é devido a gente pautar pela honestidade, a legalidade e a gente sabe
que também algumas divergências de ideia também não é culpa do comandante do
bombeiro e nem do efetivo que a gente tem vários amigos no Corpo do Bombeiro, a gente
disputou vários campeonatos no 10 de agosto e às vezes a gente até fica bravo que a
maioria das vezes eu fiquei 26 anos na Polícia Militar, 23 anos disputando campeonato
pelo Goe e nunca fui campeão do 10 de Agosto. Às vezes a gente fica frustrado, sempre
fui campeão amador várias vezes. Então, gostaria só de passar um vídeo de alguns
treinamentos do Corpo de Bombeiro e parabenizar a todos os irmãos de farda do Corpo
de Bombeiros. (Exibição de vídeo) Só parabenizando e dizer que eu também já participei
em curso de formação de Bombeiro, de monitor, curso de treinamento de tiro e várias
outras situações. Só gostaria de dizer que o Mazutti teve uma excelente ideia, às vezes a
gente tem alguns pensamentos e não se atentou nesse dia, mas é um projeto, Mazutti,
tem só que te parabenizar e dizer que o Bombeiro de Cascavel está de parabéns pelo
serviço que faz, como todas as forças de segurança que o Major mesmo sabe que aqui
em Cascavel eu acredito que é uma cidade diferenciada de todas as outras cidades que
aqui as forças de segurança sempre na necessidade a gente sempre se une e sempre
estamos fazendo melhor de si para o bem da população. Parabéns. – Presidente:
Continua em discussão o Projeto de lei 82/2019. Proceda votação nominal senhor
secretário. (Foram favoráveis os vereadores: Bocasanta, Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso
Dal Molin, Mazutti, Fernando Hallberg, Jaime Vasatta, Josué de Souza, Mauro Seibert,
Misael Junior, Nadir Lovera, Olavo Santos, Parra, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Policial
Madril, Rafael Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara). (Não
houve voto contrário). – Secretário: 20 votos favoráveis e nenhum contrário. – Presidente:
Projeto aprovado com a totalidade dos votos dos senhores vereadores. Em primeira
discussão e votação o projeto de lei 62/2019 que institui a premiação Leitor do ano no
âmbito das escolas de ensino fundamental da rede pública Municipal. O referido projeto
recebeu um parecer contrário da Comissão de educação. Em discussão o Parecer
contrário. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Nadir Lovera. Vereadora Nadir Lovera: Quero me pronunciar sobre o parecer nº 3 de 2019 da Comissão
de educação desta Casa a respeito do parecer contrário do Projeto de lei n° 62 de minha
autoria que institui a premiação leitor do ano na rede Municipal de Educação. Peço voto
dos colegas contra o parecer que é um absurdo e não encontra eco na nossa sociedade
em que vivemos. No Brasil de hoje a leitura precisa ser valorizada e não ser tratada como
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irrelevante. É por isso e outros motivos que ainda convivemos com atraso. Em muitas
salas de aula aqui mesmo em Cascavel, muitos alunos de segunda e terceira série mal
sabem ler. Alguns alunos de quarta e até mesmo de quinta série enfrentam dificuldades
na leitura. Com o parecer da comissão de educação que deveria agir em forma e a favor
do aluno, da meritocracia e da premiação pelo esforço e desempenho negar-se a uma
realidade tão evidente. Além disso, esse voto contraria o próprio Legislativo pois tira dele
o bônus de celebrar as conquistas atribuindo-lhe apenas o ônus que é cobrar a melhoria
da qualidade da educação como um todo. Ora, senhor presidente, senhores vereadores,
o objetivo do Projeto 62/2019 é valorizar os alunos e alunas que melhor se saem no
âmbito da leitura e relatar aquilo que leram com uma homenagem de honra ao mérito e
por parte do Legislativo de Cascavel. Creio que os senhores integrantes da Comissão de
educação, signatários desse parecer não leram o que assinaram, pois há uma série de
absurdos. Sabiamente o aluno que apresenta desempenho melhor na prática da leitura é
aquele que mais resguarda resultados da memória. Não quero entrar no âmbito didáticopedagógico da questão até porque o tema não influenciará na execução integral do
currículo escolar, aliás, todos nós conhecemos as qualidades e méritos desse currículo
construído há várias mãos e que é resultado de muito estudo e dedicação por parte do
corpo docente de Cascavel por isso o conteúdo do parecer levando em consideração a
opinião do Siprovel que classificou tal projeto de desnecessário e irrelevante beira a
irresponsabilidade. Projeto que não estabelece seletividade e sim fornece a apropriação
do conhecimento como elemento de busca intuitiva e compensadora. Tenho formação de
educadora e percorri em três meses a quase totalidade de 64 escolas da rede pública
municipal de Cascavel. Fomos muito bem recebidos na escola, debatemos sobre o
assunto e foi achado um projeto muito relevante. Aí quando uma vereadora legitimamente
representada pelo povo que propõe a seus pares e à população de Cascavel visitar e
conhecer, interagir e entender como funcionam as escolas e quais são suas
necessidades, a ação acaba sendo minada na origem na base do canetaço. A minha
missão é não desistir, o meu objetivo é somar. Continuarei coerente com os meus
princípios e agindo em favor de uma Cascavel mais humana de portas abertas para o
conhecimento. Seria isso. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Olavo
Santos. - Vereador Olavo Santos: Parece que aqui nesta Casa também tem muita gente
que não sabe nem ler como se pretende. Primeiramente gostaria de parabenizar a
vereadora pela iniciativa de estimular a leitura. A gente entende a intenção. Agora é de
responsabilidade da comissão que é profunda conhecedora de como funciona a estrutura
da Secretaria Municipal de Educação, de como funciona o currículo Municipal de
Educação de Cascavel que é exemplo para o Brasil. Nós não decidimos apenas no
canetaço, pedimos parecer de profissionais, das pessoas que estão ligadas no dia a dia
na educação. É preciso entender que nós já temos na rede Municipal de Educação o Baú
do tesouro com leitura, histórias lúdicas e pedagógicas, o sarau literário, o contador de
histórias. O projeto muito bem intencionado de V. Excelência, não cabe a nós atribuirmos
a bibliotecária que o acompanhe, o legislador também precisa ficar no seu lugar. A
deliberação nº 3306 de 2006 do Conselho Estadual de Educação diz assim: a avaliação
deverá ter dimensão formadora com acompanhamento do processo contínuo de
desenvolvimento do aluno e da apropriação do conhecimento tornando-se suporte para a
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educação educativa. Seu parágrafo 1º diz: a avaliação do processo de ensino e
aprendizagem não terá caráter seletivo. Não é uma perseguição contra essa bela
iniciativa de vossa excelência. Na rede Municipal de Educação já é estimulada a leitura no
dia a dia fazer caráter seletivo, não se busca a seleção, se busca valorizar no dia-a-dia
cada um com suas potencialidades. A gente solicita voto favorável a este parecer. (-Um
aparte) Pois não. – Vereador Nadir Lovera: Não é Aluno nota 10 e sim leitor do ano,
incentivar o aluno a ler mais porque nós pesquisamos e muitos alunos não leem e levam
o material para casa, a gente sabe que existem vários programas na secretaria, nas
escolas de leitura, alunos levam o livro para casa, voltam com livro rasgado, voltam com a
mala viajante despedaçada. Então é um incentivo. - Vereador Olavo Santos: Leitor do
ano. Já temos pelo menos três atividades específicas de leitura na rede. Peço voto
favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Fernando Hallberg. Vereador Fernando Hallberg: Nadir, quero lhe parabenizar pelo projeto maravilhoso. O
que temos que fazer para melhorarmos o Brasil de amanhã? Investir justamente na
educação e quem sabe aprendizagem pela leitura. Vi que a comissão entrou um pouco na
legalidade. De repente talvez o Rafael vai se pronunciar da mesma forma que fez na
semana passada com relação à Cettrans. Peço voto contrário ao parecer para que a
gente possa discutir o mérito. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador
Carlinhos Oliveira. - Vereador Carlinhos Oliveira: Com relação ao parecer contrário da
Comissão de educação entendemos que o projeto não tem viabilidade pra ser cumprido
porque nem a profissão de bibliotecário está regulamentada dentro do município de
Cascavel. O nosso parecer nós buscamos essas informações junto aos órgãos
competentes que acompanham todo o processo de ensino dentro do município de
Cascavel. O mérito é legal, mas, porém a situação de ser um processo seletivo que acaba
tirando várias crianças que mal têm um alimento lá na casa para vir para escola para
poder estudar. Então, nós queremos pedir o voto favorável ao parecer e voto nominal. (Um aparte) Pois não. – Vereador Olavo Santos: Temos um currículo municipal de
educação. Na página 330 diz assim: é necessário que o trabalho com leitura mediada
pelo professor propicie a formação de um leitor que aprenda o significado, sentido nos
discursos interpretando os elementos sócio históricos que o constituem. E na página 331
diz assim: o contato do aluno com o texto literário deve enfatizar a leitura de modo a
explorar o seu significado cultural sem a preocupação com classificações para que na
continuidade do processo de formação de leitores ocorra a sistematização teórica dos
conhecimentos literários fundada na leitura prévia dos textos. Estamos fundamentados
bem no mérito. - Vereador Carlinhos Oliveira: Peço voto favorável ao parecer. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Não
é um canetaço, é um debate. Será um canetaço se esta Casa aprovar sem o consenso do
Conselho Municipal. É fundamental debater a leitura, perseguir a leitura, mas não se
persegue a leitura com programa de leitor do ano, mas fomentando e cobrando de
Executivo, programas que fomentem e forme leitores. Reforçando a fala do Carlinhos
Oliveira e Olavo Santos, peço voto favorável ao parecer. (-Peço a palavra) - Presidente:
Com a palavra, vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Cumprimentar senhor
presidente, cumprimentar demais vereadores e as pessoas que estão nos assistindo. Só
vou fazer essa fala para justificar o meu voto, em 2017 por ter meus parentes lá, meu
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sogro em Diamante, cidades próximas ali eu vi que o pessoal das crianças não tinha
férias no Cemei por ser cidade pequena e nisso também a gente teve uma ideia de fazer
uma indicação que não caberia um projeto, para que tivesse uma colônia de férias para
as crianças aqui em Cascavel. E daí deu um rebuliço, pessoal tudo se revoltando e daí
depois a gente foi se inteirar do assunto. Aí acontece que na minha opinião eu achava
que as crianças só iam no Cemei ali para comer e dormir. depois foi explicado que as
crianças vão, já começa a aprendizagem e são obrigatoriamente elas terem um período
de férias também para elas mesmo não se prejudicar. Então, nesse projeto acredito que a
vereadora Nadir teve uma intenção boa, mas a gente vê que tem três projetos
semelhantes já no município, inclusive tem alguns posicionamentos de Sindicato, do
Conselho Municipal de Educação também que deram o parecer e esse parecer da
Comissão de educação eu acredito que está bem pautado, apesar da gente saber que o
projeto em si é um projeto bom, mas a gente lê no começo já vê que a bibliotecária,
alguém tem que acompanhar essas crianças a ler que já está dando mais trabalho para
essas pessoas. Então, nesse caso desse parecer da comissão aqui eu vou votar junto
com o parecer, lógico que se for derrubado o parecer daí no mérito do projeto eu voto no
projeto e aí se vier veto eu faço igual todos os projeto aí eu continuo votando no projeto,
mas agora nesse parecer eu tenho que, seguindo pela legalidade, meu posicionamento
sempre seguindo pautado pela legalidade aqui nessa Casa de lei, eu vou seguir o voto do
pessoal da Comissão de educação. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro: A relevância da educação em
nosso país dispensa comentários. Quero parabenizar a vereadora Nadir, quando nós
falamos em meritocracia, quando você estimula e quando você premia na verdade não é
estimular os demais. Em qualquer situação você tem que estimular porque é muito
simples hoje na família também empurrar o problema. Entendo a relevância, eu entendo o
fator da obrigação da comissão de educação, mas eu vou votar juntamente com o mérito
do projeto juntamente com a Nadir entendendo que nós temos que estimular. (-Um
aparte) Pois não. – Vereador Nadir Lovera: O leitor do ano é o aluno que mais ler durante
o ano. - Vereador Serginho Ribeiro: Então a gente fala: se esse aluno na competição falar
que leu 10 livros, na verdade leu 5. Se leu 1 livro, ótimo. Temos que estimular. A leitura é
de suma importância, estudar, se dedicar, se comprometer. Leitura é muito importante. (Um aparte) Pois não. – Vereador Misael Junior: Quero concordar com o senhor e fazer
um pedido de voto contrário ao parecer da comissão de educação, acho que extrapolou
também um pouco da sua competência, não do seu entendimento, mas na competência
da própria comissão, e a gente tentar analisar o projeto no seu mérito para ver se os
programas que a secretaria de educação já abrangem essa estrutura. Se não, acho que é
um bom projeto. (-Um aparte) - Vereador Serginho Ribeiro: Pois não. – Vereador Olavo
Santos: Vereador Misael, gostaria de mais pra frente ver se o senhor terá essa mesma
coerência no veto, caso acontecer. Vocês viram que o parecer da comissão não é
nenhuma perseguição, pelo contrário, a gente entende a ação e nós sempre pautamos
pela legalidade. (-Um aparte) - Vereador Serginho Ribeiro: Pois não. – Vereador Paulo
Porto: Vereador Misael, é da competência dessa comissão especificamente debater se o
projeto tem sentido ou não porque é currículo municipal. Em nenhum momento essa
comissão extrapolou a competência. (-Um aparte) - Vereador Serginho Ribeiro: Pois não.
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– Vereador Rafael Brugnerotto: Deixar claro que eu coaduno do mesmo entendimento, a
não ser no discurso do Olavo agora dizendo da questão de criação de atribuição, mas
essa questão não está no parecer o que eu entenderia que estivesse invadindo, eu
entendo que o parecer está de acordo, pode citar o dispositivo, não significa dizer que as
comissões não poderão citar um dispositivo de lei. Agora, fundamentar o parecer no
dispositivo de lei no vício de iniciativa eu entenderia que estaria extrapolando a comissão.
Vou votar contrário. - Vereador Serginho Ribeiro: Isso que é democracia, o Parlamento
para a gente discutir. Votarei a favor do projeto da vereadora. – Presidente: Continua em
discussão. Proceda votação nominal senhor secretário. (Foram favoráveis os vereadores:
Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Jaime Vasatta, Josué de Souza,
Olavo Santos, Parra, Paulo Porto, Policial Madril, Romulo Quintino e Valdecir Alcântara).
(Foram contrários os vereadores: Bocasanta, Fernando Hallberg, Mauro Seibert, Misael
Junior, Nadir Lovera, Pedro Sampaio, Rafael Brugnerotto, Serginho Ribeiro). – Secretário:
12 votos favoráveis e 8 contrários. – Presidente: Aprovado o parecer fica então
prejudicado o projeto. Em 1ª discussão e votação o Projeto de lei 77/2019. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Bocasanta. - Vereador Bocasanta: Eu hoje
pensando que a realidade poderia ser diferente, mas não é. O município de Cascavel tem
uma dívida imensa com o IPMC que no futuro vai faltar dinheiro para pagar os servidores.
Aprovamos outros créditos tributários, outros financiamentos no qual eu votei a favor
dizendo que seria interessante para o município. Só que mais esses 20 milhões aqui onde
estão dando a raspa do tacho, não tem como a gente votar mais a favor. A arrecadação
ano que vem será menor do que esse ano. A tendência é que cada vez venha menos
recurso para o município. Não podemos deixar para o futuro sem dinheiro, sem nada para
gerir numa próxima gestão. Continua gastando, pedindo empréstimo e comprometendo o
orçamento no futuro. Por isso peço voto contrário ao projeto de lei 77/2019. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Valdecir Alcântara. - Vereador Valdecir
Alcântara: Eu vou dizer porque eu estou nos bairros da cidade, estou vendo como é que
está triste alguns bairros que ainda não têm asfalto. Quando vem esse empréstimo que
vem para melhorar a vida daquelas pessoas que estão na poeira me lembra ali na estrada
linha São Salvador no bairro Cascavel Velho, tem um condomínio que foi feito asfalto em
alguns locais e não passou ali. Aquela poeira entra inteira para dentro da casa das
pessoas. Se eu for pensar que eu não posso gastar não vou poder comprar nem o
combustível para pôr no meu carro para fazer visita. Peço voto favorável a esse
empréstimo para aumentar o investimento na cidade de Cascavel e dar melhor qualidade
de vida. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Olavo Santos. Vereador Olavo Santos: Aquele que suja o calçado e vai visitar a população de Cascavel
também nos bairros sabe dessa necessidade e de que nós não podemos nos furtar em
aprovar esse projeto. No bairro 14 de novembro um bairro pujante e ruas precárias, falta
asfalto e quando chove vem aquela enxurrada. O município tem sim essa capacidade de
endividamento. Promovendo o desenvolvimento econômico nós vamos estar fazendo com
que mais dinheiro circule, com que mais investimentos tenhamos em nossa cidade e a
nossa arrecadação também vai aumentar. Eu estarei votando favorável. (-Peço a palavra)
- Presidente: Com a palavra, vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: Nós da comissão de
Finanças fizemos o voto para o parecer favorável tendo em vista razoável investimento no
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município de Cascavel tendo também o entendimento da capacidade de pagamento e
endividamento do município de Cascavel tendo em vista também o juros de 5,25 ao ano
mais a TJLP para esse projeto buscando recursos para pavimentação das vias urbanas e
principalmente de algumas avenidas importantes que muitos estão aguardando.
Embasados nesses dados acredito que estaremos votando e peço voto favorável. (-Peço
a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho
Ribeiro: Quando se fala em movimentação financeira nos deixa felizes por investimentos,
mas também preocupados. Ao longo da história revelamos vários financiamentos, vários
orçamentos, então a dívida atual hoje do município é de 124 milhões. 80% da dívida atual
do município foi gerada nessa gestão. A preocupação é bastante grande. Pelo que consta
no projeto existe gordura ainda a ser queimada, que bom. Nós damos oportunidade, mas
vamos cobrar. Peço voto favorável, mas estaremos cobrando. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Mauro Seibert. - Vereador Mauro Seibert: O projeto
vincula o ICMS para pagamento da cota parte da operação de crédito em relevo, todavia
os impostos destinam-se ao custeio de serviços públicos gerais do município no
cumprimento de seus afins. Dessa maneira a proibição de vincular receita de impostos
nos artigo 167 inciso 4º da Constituição Federal ocasionando, portanto vício na vinculação
da receita tributária. Quanto à vedação da vinculação considerando a ressalva aposta no
artigo 67 Inciso 4 da Constituição Federal ademais o projeto não contempla a proposta do
empréstimo para análise dos pares. Meu voto vai ser favorável porque compreendo a
importância da destinação dessa operação, todavia me filio a corrente de vincular como
garantia de pagamento ICMS que poderá ocasionar vício de vinculação da receita
tributária. Quero agradecer o vereador Romulo que a gente fez uma audiência pública
aqui e houve o comprometimento do governo e na audiência pública foi ressaltado isso
que a Carlos Gomes mais uma vez não foi contemplada e que tem a garantia do governo
junto com o líder do governo e o vereador Mauro que fez audiência pública que seja feito
um projeto diferenciado diferente desse projeto que vem para cá que algumas ruas e
avenidas de bairro que custa em torno de um milhão, dois milhões ficam muito aquém do
que a Carlos Gomes vai custar. O meu voto será favorável, porém não posso deixar mais
uma vez que esse mandato desde o começo vem cobrando que a região sul
principalmente, a nossa Carlos Gomes não será contemplada nesse projeto. Infelizmente
tanto o governo passado como esse que está até agora que nos pediram para fazer esse
levantamento, não importa se vai mais de 20 milhões, mas que nossa Carlos Gomes seja
um diferencial atrativo ao nosso comércio. Obrigado. (-Peço a palavra) - Presidente: Com
a palavra, vereador Pedro Sampaio: Tenho preocupações de todas as garantias de que
nós estamos dando aqui em contrapartida que se fizerem necessárias para quitação das
parcelas ela fala em ICMS, Fundo de participação dos municípios, isso tem sido
comprometido mais de 100 milhões já com esta gestão, votarei favorável por entender
aqui a importância de recursos para o emprego deles nas futuras ações, mais 4 milhões
pra o distrito de Juvinópolis, acho que termina aquela obra que foi iniciada. Aqui diz que o
município possui uma malha viária e aqui a gente não viu nenhuma apresentação de onde
será empregado esse dinheiro. Votarei favorável pra não dizer que nós somos sempre
contrários ao município, ao desenvolvimento, aquele velho discurso político que a gente
está acostumado, mas buscando depois fazer uma fiscalização para que esses recursos
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sejam direcionados com efetividade e tragam benefício para a população. (-Um aparte)
Pois não. – Vereador Mauro Seibert: Lembrar que a Rua Antônio Victor, no Santa
Felicidade que ficou para trás também está dentro para ser contemplada. Aqui fica
vinculado o comprometimento não desse mandato, mas sim de eleições passadas que foi
feito comprometimento com aquela rua e com aquela comunidade. - Vereador Pedro
Sampaio: A importância de a gente ter necessário nesse tipo de projeto aqui o
levantamento de onde será contemplado. Isso dá segurança para que a gente possa votar
favoravelmente também. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Jaime
Vasatta. – Vereador Jaime Vasatta: Vejo a preocupação do vereador Bocasanta na
questão de endividamento do município, mas o endividamento do município vai além dos
100 milhões porque tem um bom orçamento e com certeza uma cidade progressista tem a
cada ano aumentado a sua arrecadação. A Carlos Gomes tem que ter um carinho
especial porque é um grande Centro Comercial. Agora, temos algumas questões de
diversos bairros o qual eu posso citar aqui que tem alguns que na expansão urbana no
perímetro urbano tem alguns bairros que o asfalto do outro lado desse bairro já tem
expansão urbana de um outro loteamento que tem todo asfalto, rede de esgoto, um
exemplo dos fundos do Jardim Universitário e também no 14 de novembro. Esse
investimento é muito importante. Nós temos que estar atentos devido esses empréstimos
e cabe a nós vereadores e verificar realmente onde está investido, é nossa função como
Vereadores. Peço voto favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador
Josué de Souza. - Vereador Josué de Souza: Ontem estivemos visitando algumas obras
em Cascavel e a gente via a alegria das pessoas. Quando se falava que tinha 100% de
asfalto em Cascavel, não tem. Somos sabedores que ficaram muito troncos de rua. Este
bom projeto tem o apoio deste vereador e peço aos nobres vereadores que também nos
apoiem, nos ajudem a melhorar nossa cidade cada vez mais. Dar os parabéns ao
Vereador Pedro Sampaio pelo seu melhor discurso nesse mandato, coerente e
verdadeiro. Parabéns. Continue assim. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Celso Dal
Molin: A única coisa que chama atenção é o que o senhor falou mesmo: se Cascavel
estava asfaltada 100%, como esse dinheiro passou? Como Cascavel também não tem
rede esgoto 98% como estão anunciando por aí. (-Um aparte) - Vereador Josué de
Souza: Pois não. – Vereador Mauro Seibert: Lembrando que serão parcelas que serão
pagas pelos contribuintes, também salientando são algumas áreas que às vezes não
foram contempladas que tem problema de documentação, que não foram desapropriadas
e tem que ser indenizada ainda então tem esses problemas. Algumas ruas têm problema
de documentação, outras foram esquecidas mesmo. - Vereador Josué de Souza: Nós não
temos 98% de esgoto e não tínhamos 100% de assalto, mas estamos trabalhando para
que tanto Governo do Estado, como governo Municipal venha concluir os 100% de esgoto
pra Cascavel. Muito obrigado. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador
Parra. - Vereador Parra: Parabenizar a fala de quase todos os vereadores com coerência.
A maioria dos vereadores aqui está lá aonde aquelas pontas de rua foram deixadas. No
Tarumã tem umas ruas ali, eu fui várias vezes ali porque a enxurrada levava praticamente
as casas da população. E não tem como resolver sem ser essa malha asfáltica. E como
fazer isso se não tiver o dinheiro e se não for empréstimos? Estamos fazendo empréstimo
porque temos condições de pagar e o que é mais importante para beneficiar as pessoas
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nos bairros. Tenho que pedir voto favorável sabendo que a maior parte desses recursos
vai ser investido nos bairros de Cascavel. Era essa minha fala. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Fernando Hallberg. - Vereador Fernando Hallberg:
Acabei de receber a informação de mais um acidente na Rua Bom Jesus com Tiradents
no Caraveli. Hoje graças a Deus tem um caminhão da iluminação pública lá porque está
difícil, mas agora, pelo amor de Deus, coloque uma sinalização adequada lá. (-Um aparte)
Pois não. – Vereador Serginho Ribeiro: Nós também solicitamos lá, três indicações
solicitando lá. Tem que ser atendido, foi votado agora de uma maneira, o dinheiro vai
estar no caixa da Cettrans, então agora coloque nessa política pública em favor da
segurança. - Vereador Fernando Hallberg: E não adianta a gente ficar dando aqui
empréstimo se não faz aquilo que tem que fazer. Pelo amor de Deus vai lá hoje alguém
verificar a situação da Tiradentes com a Rua Bom Jesus antes que dê uma fatalidade
naquele local. Vamos à questão do empréstimo: só para a gente ter noção, já superamos
aqui os 100 milhões de reais de empréstimos da gestão Paranhos, só a obra do BID foi 80
milhões de reais, já passamos o valor da obra do BID em empréstimos e nós não estamos
vendo aqui outras obras que realmente ficam visíveis para a população de Cascavel.
Estamos aqui novamente pegando o dinheiro para construir o ginásio de esporte de
Juvinópolis, mas o que aconteceu com o dinheiro que já estava empenhado para isso?
Vou votar favorável a esse empréstimo, mas nós precisamos saber aonde é que está indo
todo esse dinheiro. Vou votar favorável, mas vamos fiscalizar cada real que está sendo
emprestado pelo Município de Cascavel e aonde está sendo investido. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Sobre esse
projeto 77 está dizendo que o limite é de 22 milhões de reais que será investido em
pavimentação de via urbana, infraestrutura e equipamento para o aeroporto municipal. O
Projeto pelo que eu entendi a única dúvida que a gente fica que desde 2015 está
construindo o ginásio, tomara que agora construa e também a gente vai ter que fazer
alguma documentação para ver quanto foi investido e quanto de dinheiro foi perdido no
ginásio de Juvinópolis. Acredito também que o prefeito tem que ter uma equipe que seja
profissional e deva estar acompanhando o quanto pode emprestar, pelo que a gente viu
ainda ele tem ainda mais um tanto de dinheiro que pode ser emprestado pelo município e
nesse tipo de projeto a gente tem que ver o custo benefício. Quando a gente fala de falta
de asfalto, a gente vê que falta mesmo em muitos locais que já foi explicado por muitos
vereadores e a gente também, como Vereador, não adianta a gente só querer cobrar o
Executivo, a gente também tem que dar liberdade para que trabalhe, então nesse sentido
eu vou votar favorável a esse projeto 77. – Presidente: Continua em discussão o projeto
de lei n° 77/2019. Proceda votação nominal senhor secretário. (Foram favoráveis os
vereadores: 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). (Foi contrário o vereador: Bocasanta). –
Secretário: 18 votos favoráveis e 1 contrário. – Presidente: Com 18 votos favoráveis e 1
contrário fica aprovado em primeira discussão projeto de lei 77/2019. Em primeira
discussão e votação o Projeto de lei n° 78/2019, esse projeto cria o programa de fomento
e produção e dá outras providências, autor Executivo Municipal. (-Peço a palavra) 11

Presidente: Com a palavra, vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: Tenho acompanhado
muitas regiões reuniões do comitê gestor das micros e pequenas empresas da Indústria e
Comércio. Esse projeto vem justamente para ter esse incentivo, o fomento do comércio,
da indústria porque nós sabemos as dificuldades que muitas vezes os empresários que
querem investir na cidade e precisa de algo a mais, precisa desse incentivo porque muitas
vezes vai pra outra cidade. Esse projeto vem ao encontro desta necessidade. Parabenizar
o nosso prefeito Paranhos, o secretário João Alberto porque dando incentivos da taxa de
licenciamento para execução e obras onde a pessoa pode fazer o empréstimo para
construção e dessa forma ele vai recebendo o valor dos empréstimos para construção,
que antes não tinha, conforme ele for construindo. A secretaria desenvolveu esse projeto
para que nós possamos incentivar aos empresários das indústrias do município de
Cascavel que vêm buscar algo a mais. A classe contábil como um todo quer que os
empresários firmem realmente os seus estabelecimentos aqui na cidade de Cascavel.
Peço voto favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Rafael
Brugnerotto. - Vereador Rafael Brugnerotto: Dizer que é um projeto importante,
necessário para que tenhamos desenvolvimento do município de Cascavel, só gostaria de
fazer algumas observações aqui até para a melhoria, inclusive eu já posso fazer aqui nos
termos do Artigo 165 parágrafo 6º um pedido pra que... aquele inciso 2 que está na
terceira página do processo: incentivos econômicos da empresa por meio de, dois pontos:
Esse Inciso 2 é o pedido que eu faço agora de uma Emenda verbal para que vá para a
página anterior logo abaixo do da letra g do inciso um. No artigo 12, por exemplo:
previstos no artigo 1º e não no artigo 8º. Também no artigo 16 vamos fazer uma Emenda.
Faltou colocar alínea 16. Também no artigo 28: teria que escrever ali parágrafo único. No
mais o projeto tem que prosperar. Era isso. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Misael
Junior: Existe um esforço do governo municipal que o empresário possa se apropriar aqui
da cidade de Cascavel tendo os benefícios, parcelamento para que essa empresa possa
vir, possa aqui contratar os seus funcionários. - Vereador Rafael Brugnerotto: Vou votar
favorável. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Celso Dal Molin: Cascavel está investindo
para que as pessoas possam trazer suas empresas a Cascavel. Então parabéns. Peço
um voto favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Policial Madril.
- Vereador Policial Madril: Cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores,
cumprimentar o Rafael que está desde o início da sessão acompanhando. Dizer que a
gente também fez um estudo nesse projeto, vimos que havia dois projetos que estão
sendo revogados que seriam semelhantes à Lei 5422/2010 e a Lei 6580/2016. Esse
projeto de incentivo nos últimos tempos a gente viu muita reclamação de pessoas que são
empresários de Cascavel que acabaram se instalando em Santa Tereza, Corbélia por não
ter esse incentivo nos últimos tempos. Então devido essa reclamação acredito que esse
projeto só vem pra trazer mais benefícios, a gente vê o tanto de pessoas, Santa Tereza,
por exemplo, tem algumas empresas que metade dos funcionários são de Cascavel e
metade de Santa Tereza sendo que a gente poderia ter essas empresas aqui em
Cascavel e gerar mais emprego para as pessoas daqui, então acredito que esse projeto
só vem para beneficiar a população num modo geral, não é um projeto que se beneficia o
empresário que se não tiver empresário não vai ter local para as pessoas trabalharem.
Então, vou votar favorável, acredito que todos os vereadores votarão favorável também
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porque é um projeto que vem do Executivo, mas não é aquele projeto que a gente vê que
tem algum interesse, aqui o interesse é da própria população, das pessoas de bem da
cidade e quando a gente fala em pessoas de bem a gente pensa nas pessoas que
precisam de serviço e nas pessoas que geram o trabalho pra essas pessoas, então vou
votar favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro.
- Vereador Serginho Ribeiro: Quando nós falamos em fomento da economia nós
colocamos dinheiro na cidade, damos oportunidade de investimentos que nós sentimos
importantes, nós sabemos a evolução. Temos que gerar empregos. Um projeto que vem
ajudar, vem ajustar, dar conformidade. Parabéns a vocês. Projetos como esse, temos que
enaltecer. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Pedro Sampaio: Votarei favorável por
entender que é uma repaginação do Prodec, projeto que existia em 2010 e 2016 uma
repaginação que dá novas possibilidades e peço aqui já de público ao secretário João e
ao Rafael também que volte a otimizar o projeto casulo que está abandonado. - Vereador
Serginho Ribeiro: Temos que pensar na população, pensar no gestor, pensar em
infraestrutura, em todos os lados. Peço também voto favorável, acredito na cidade de
Cascavel sem preciosismo. Quando você monta uma empresa você depende da sua
equipe e na sua equipe você depende de cada um. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a
palavra, vereador Mauro Seibert. - Vereador Mauro Seibert: O projeto vem melhorar
bastante, o Prodec já era uma lei de 2010, o projeto visa fomentar o desenvolvimento da
nossa cidade dando subsídios para o desenvolvimento socioeconômico, expandir
trazendo renda, geração de emprego. Melhorou muito realmente o texto, porém não foi
apresentada a receita posta. Quando a gente fala às vezes em abrir mão de ICMS acho
que não, nós estamos abrindo mão da receita eu acho que nós vamos agregar mais
receita. Fazer um pedido ao João: o senhor ficou de nos mandar e fazer um esforço
daquelas empresas que estão nos bairros que estão há muito tempo que ali já estão seus
trabalhadores incluídos naquela sociedade, o senhor ficou de fazer esse levantamento do
que poderia com esses lotes que nós temos ociosos agora sendo utilizados também para
agricultura urbana, mas onde poderia expandir mais o emprego, assim como pedi também
para o senhor fazer o levantamento sobre o nosso calendário de eventos. Quero reiterar
aqui pessoalmente a vossa excelência que nos traga esses dados e que faça um esforço
realmente para essas pequenas empresas também. Estou aguardando. É uma maneira
que a gente pode também fazer um incentivo através da lei que melhorou muito. O meu
voto será favorável. – Presidente: Em votação o projeto 78/2019. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto
de lei aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Temos também a 47ª ata da
sessão ordinária realizada no dia 5 de agosto de 2019. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem.
Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. – Presidente: Finda que está a
matéria da ordem do dia deixo a palavra livre aos senhores vereadores para
pronunciamento de interesse público. (Vereadores Rafael Brugnerotto, Mauro Seibert,
Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti, Policial Madril, Serginho Ribeiro abriram mão
da palavra). – Presidente: A primeira inscrição é do vereador Pedro Sampaio. GRANDE
EXPEDIENTE: - Vereador Pedro Sampaio: Não poderia deixar de enaltecer o dia nacional
do ciclista. Esse dia foi escolhido a um ciclista que foi atropelado enquanto pedalava,
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então a família procurou um agente político e assim fez com a ideia de movimentar
setores e conscientizar os motoristas contra a violência do trânsito. A bicicleta é o meio de
transporte do futuro e o meio mais benéfico para saúde. Que nós possamos discutir cada
vem mais as portas de entrada pra que possamos ter uma cidade com mobilidade urbana
condizente com a realidade que Cascavel merece. Era o que tinha. – Presidente: Com a
palavra vereador Policial Madril. - Vereador Policial Madril: Abro mão da palavra. –
Presidente: Com a palavra vereador Josué de Souza. - Vereador Josué de Souza: Fazer
um agradecimento sobre um evento de ontem que teve lá em São Salvador o qual eu
estive presente que é o futebol suíço feminino, um evento maravilhoso que ficou
registrado ontem, então quero aqui só deixar registrado aquele belo evento que teve
ontem onde as mulheres puderam desempenhar sua prática esportiva participando de um
torneio. Só para deixar registrado e fazer o agradecimento. – Presidente: Gostaria que o
vereador José convidasse o vereador Policial Madril para assinar a lei junto com a gente e
também o vereador Rômulo Quintino que esteve lá ontem, a lei que vai instituir no
calendário do município o futebol feminino. - Vereador Josué de Souza: Essa lei vai estar
à disposição para todos apoiarem e a gente valorizar o futebol feminino aqui no nosso
município de Cascavel colocando no calendário. – Presidente: Não havendo mais
nenhuma inscrição para o interesse público, encerro a presente sessão. O presidente
encerrou a presente sessão ordinária às doze horas e trinta 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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