Ata da 8ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada pela Câmara
Municipal de Cascavel em 27 de agosto de 2019, com início às dezessete 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, Professor Adenilson, Rafael Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho Ribeiro e
Valdecir Alcântara. ORDEM DO DIA: - Presidente: Em discussão o Projeto de lei n° 95/2019. 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. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Fernando Hallberg. - Vereador Fernando Hallberg: Essa emenda faz
uma correção e garante que realmente o projeto que vai ser aplicado em Cascavel é um projeto no
modelo realmente 100% de trabalho e 100% de educação, é o que nos traz a garantia de que esse
dinheiro não vai ser aplicado com a penitenciária normal por e sim penitenciária no modelo APAC.
Garantimos dessa maneira aqui inclusive que seja implantado já o projeto que foi aprovado lá no
Conselho Nacional Penitenciário. Quanto mais modelos desses nós tivermos, menos penitenciárias nós
vamos ter. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Mauro Seibert: Também em Israel agora há pouco tempo
também uma matéria que saiu inclusive uma brasileira que é coordenadora de todo um projeto que está
tendo êxito também lá. (-Um aparte) - Vereador Fernando Hallberg: Pois não. – Vereador Paulo Porto:
Parabéns pela fala, parabéns pela emenda. (-Um aparte) - Vereador Fernando Hallberg: Pois não. –
Vereador Olavo Santos: Parabenizar inclusive o vereador Parra que agora na segunda votação também
mudou, então todos da Câmara votarão favorável. - Vereador Fernando Hallberg: Enquanto um preso no
sistema convencional custa R$ 4000,00 pra o estado, numa APAC custa R$ 1000,00. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Parra. - Vereador Parra: Só pra deixar claro, pela agilidade de V.
Excelência acabou passando por cima do vereador Parra declaro contra o projeto. – Presidente: A
votação já foi procedida, você deveria ter se colocado de pé. Continua em discussão a emenda 01. Em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se
manifestem. Emenda aprovada. Encerramos a presente sessão. O presidente encerrou a presente
sessão extraordinária às dezessete horas e nove 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.
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