Ata da 7ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 27 de agosto de 2019, com início às dezesseis
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. – Presidente: Havendo número regimental, dou por aberta a
sessão e solicito ao senhor secretário que efetue a leitura da matéria de expediente
recebida pela mesa. PEQUENO EXPEDIENTE: Ato da presidência n° 52/2019. ORDEM
DO DIA: - Presidente: Em discussão o Projeto de lei n° 95/2019 de autoria do Poder
Executivo. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereadora Nadir Lovera. Vereadora Nadir Lovera: Sobre esse Projeto n° 95/2019 quero parabenizar o Senhor Alcir
Rota Jr. e a Juíza Cláudia Espinase pelo trabalho que vêm desenvolvendo em busca da
construção da sede da APAC. A APAC tem dado resultados magníficos o que deve se
repetir em Cascavel também. Todos nós erramos e temos direito a uma segunda chance.
Todos perdem quando o preso não consegue voltar à vida social normal. Parabenizo a
administração municipal por essa iniciativa a qual peço voto favorável aos demais pares.
(-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Fernando Hallberg. - Vereador
Fernando Hallberg: Dizer que essa questão prisional no Brasil não é questão fácil de ser
tratada. Temos que pensar em resultado. No Brasil nós não temos pena de morte e nem
prisão perpétua, e nem teríamos condições hoje financeiras de sustentar isso porque é a
sociedade que paga isso. Através disso talvez a gente consiga em um futuro próximo ter
melhoras. 85% dessas pessoas não voltam a reincidir em crime, ou seja, elas são
reintegradas à sociedade, enquanto no sistema penitenciário normal é ao contrário.
Temos que saudar o Prefeito Paranhos lucidez e por aqui de fato estar se tratando desse
tema tanto falado em Cascavel que é humanização, mas não somente pelo tratamento
humanizado, mas pelo resultado efetivo para a sociedade de Cascavel e por sermos, a
partir de alguns momentos depois da construção desse presídio, pioneiros neste projeto
para todo o Brasil. Peço voto favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Professor Adenilson. - Vereador Professor Adenilson: Eu passei no concurso
educador social e resolvi continuar minha caminhada na educação. Esse fato que nós
estamos discutindo no dia de hoje nos remete a inversão de valores a qual a sociedade
que não investe maciçamente na educação tem que investir nas questões da
criminalidade contra o adulto. Nesse caso da APAC não é questão de punição, mas de
ressocialização. Teremos que investir maciçamente, acreditar na educação enquanto
criança. Vamos investir na educação para não precisarmos discutir uma questão sobre
essa, mas na realidade atual é necessário. Parabéns pelo projeto. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Rafael Brugnerotto. - Vereador Rafael Brugnerotto:
Se fizéssemos um trabalho mais efetivo na base, com certeza a causa seria evitada, no
entanto, nós não podemos fechar os olhos para o que já está acontecendo, para o
grande índice de criminalidade. O sujeito que cometeu um crime, pagou pelo seu erro, no
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entanto ele vai buscar emprego, não vai achar. Qual a alternativa? Retornar ao mundo do
crime. Esses dados de reincidência são muito pequenos justamente por esta visão que o
Judiciário está tendo, nós legisladores e também o Poder Executivo Municipal teve
justamente para acabar com a questão da reincidência e em consequência a diminuição
da criminalidade. Peço voto favorável. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Celso Dal Molin. – Vereador Celso Dal Molin: É um projeto que nasceu para dar
certo. Já estamos vendo algumas pessoas questionando aqui: no nosso bairro não tem
asfalto, não tem não sei o quê, mas agora vão construir um presídio. Mas com o tempo
todos vamos ver que é um projeto bom. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a juíza,
o pessoal que está à frente desse projeto, e com certeza, eu tenho fé, acredito, vai dar
certo. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Pedro Sampaio. Vereador Pedro Sampaio: Ontem pudemos ter a satisfação de recebê-los aqui aonde
pudemos analisar o projeto em si onde nós pudemos ver toda a construção desta
unidade que traz benefícios de ressocialização dos apenados que foram julgados e aí
tem a pena privativa de liberdade conferida. Votarei favorável e saúdo e que seja
próspero este projeto e sem dúvida alguma estaremos apoiando até o final. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Olavo Santos. - Vereador Olavo Santos:
Dentro de toda essa metodologia da APAC que baseia-se na valorização humana, para
ofereceram ao condenado as condições de se recuperar, a busca de uma nova
perspectiva e bem ampla para a sociedade, a promoção da Justiça, socorro às vítimas, a
espiritualidade, o trabalho conjunto que é feito pela pelo Judiciário e pelo Executivo. E de
uma maneira especial, a questão da espiritualidade. Se você valorizar a pessoa humana
com toda certeza nós vamos poder recuperar o preso, proteger a sociedade, promover a
justiça e socorrer a vítima. A Câmara tem um compromisso moral de aprovar esse projeto
que eu vejo que estará sendo aprovado pela maioria por todos os vereadores. É um
passo importante para Cascavel. Voto favorável e peço voto favorável. – Presidente: Com
a palavra vereador Valdecir Alcântara. - Vereador Valdecir Alcântara: Me pergunto por
que alguém seria contra um projeto deste, também me pergunto o porquê que muitas
pessoas foram contra também a obra do Shopping Catuaí. Depois que vai para outras
cidades o pessoal acaba falando assim: tal cidade tem, Cascavel não tem. Somos no
estado do Paraná o primeiro a ser contemplado com a APAC. Só tenho que parabenizar
a, Doutora pedir voto favorável e nós não temos que burocratizar as coisas, mas temos
que simplificar. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Paulo Porto. Vereador Paulo Porto: Eu fui agente penitenciário e o que eu aprendi nesse um ano e
meio é que nosso sistema prisional não socializa. E na perspectiva de uma sociedade
justa acho que esse é o debate que nós estamos tendo aqui hoje de certa maneira. Ha de
convencer a população da necessidade da APAC. Encerro parabenizando a todos que
defendem esse projeto e pedindo voto favorável para ele que eu não tenho dúvida que
será por unanimidade. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho
Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro: Queremos que a pessoa seja inserida no mercado
de trabalho, mas que trabalhe de verdade, tenha com isso uma profissão. Como ele vai
entrar no mercado de trabalho se não tem profissão? Simplesmente ele entrou:
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educação, vai ter um tratamento digno de qualidade e respeito, mas vai ter que produzir.
Entendemos que a questão de oportunidade é questão de trabalho, é questão realmente
do empenho. Então, que bom que está acontecendo dessa forma em Cascavel. Uma
frase de Ayrton Senna que cada dia eu me torno mais fã de pessoas como: Somos
insignificantes, por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode
mudar. O bem vence o mal. Peço voto favorável. – Presidente: Com a palavra vereador
Josué de Souza. - Vereador Josué de Souza: Eu também recebi algumas críticas de
algumas pessoas dizendo que a gente não tem que se envolver com isso, de trazer mais
presídio para Cascavel, mas presídio, cemitério, capela mortuária ninguém quer próximo
da sua casa, mas é um bem necessário que todos nós vamos precisar mais cedo ou mais
tarde salvaguarda o presídio. Eu quero aqui agradecer publicamente o prefeito Paranhos,
o presidente desta Casa que prontamente convocou essa sessão extraordinária tratando
e dando a importância que ela merece, a vossa excelência que veio aqui ontem explicar,
conversar com a gente. Eu quero me colocar também à disposição, não só para aprovar
esse projeto, mas daquilo que eu puder contribuir com esse projeto. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Mazutti. - Vereador Mazutti: Esse sistema
penitenciário eu acredito que precisa a população cada vez mais saber como vai
funcionar, que vão ser selecionados também são pessoas com ressocialização mais
provável. No Lago Azul que é o bairro mais próximo aonde vai ser implantado o pessoal
tem colocado objeção que eu acredito que seria talvez um momento, uma oportunidade
de ter uma forma de levar a todos os moradores para que eles não fiquem preocupados
porque é uma um sistema penitenciário diferente. É importante todos terem o
conhecimento da importância do trabalho voltado para o preso que muitas vezes está lá
por um ato que não seria assim de um marginal, mas uma pessoa que por um motivo ou
outro esteja na penitenciária. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Rafael Brugnerotto: Às
vezes lugar errado, pessoa errada, com a falta de alternativa muitas vezes se rendeu ao
mundo do tráfico já que muitas vezes o estado não deu aquela oportunidade, um
momento de bobeira, um pensamento equivocado, o meio em que está envolvido, uma
série de fatores. Àqueles que reclamam da falta de presídios ou reclama da construção
do presídio gostaria de lembrar que hoje a 15ª de Cascavel está com mais de 180 presos
para 16, inclusive com suspeita de tuberculose. (-Um aparte) - Vereador Mazutti: Pois
não. – Vereador Fernando Hallberg: Convidar o Rafael Brugnerotto junto com a
Comissão de Segurança Pública para a gente poder fazer uma visita então a 15ª. E
existem estudos que inclusive a região no entorno da APAC melhora porque acontece o
desenvolvimento do entorno desses presídios que são nesse modelo da APAC. Vereador Mazutti: Nesses pontos que a comunidade precisa ser bem esclarecida porque
quando fala em presídio a pessoa recua. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Mauro Seibert. - Vereador Mauro Seibert: Me recordo aqui quando eu fazia um
trabalho através da horta Municipal que eu levantava às 6 horas da manhã para ir buscar
preso lá na PIC como nós implementamos a primeira horta dentro da penitenciária da PIC
para fazer um modelo de cinco presos e deu certo. Fui muito criticado na época. O
projeto deu tão certo que depois expandiu para outra secretaria, agora através do
3

Patronato e o escritório social através de uma conversa que fizemos, a possibilidade do
semiaberto ser contratado perto de 100 pessoas e muitas outras que a gente ajudou
nesse tempo. Um trabalho social que precisamos fazer muito ainda. Fico muito feliz de
aprovar esse projeto hoje. Obrigado. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra,
vereador Parra. - Vereador Parra: Gostaria aqui de fazer justiça com a PIC, tive a
oportunidade de conhecer e por muitas vezes entrar na 15ª semanalmente, tive o
privilégio de construir ali dois banheiros populares ao lado de fora. Não sei se hoje está
acontecendo isso, mas a PIC fornece trabalhadores para Mascarello que vai lá de manhã
buscar, leva à tarde, esses meninos estão entrando também no mercado do trabalho.
Mesmo que não seja talvez aquilo que toda a sociedade almeja, mas ali se faz um
trabalho, se dá oportunidade. Voto contrário, conheço as penitenciárias e eu digo para os
vereadores todos, os jovens todos, os apenados, os detentos que estão dentro na
penitenciária como a PIC, se quiserem oportunidade eles têm. A emenda diz: APAC ou
um sistema similar. Tenho meus receios. Eu acho louvável, mas o nosso sistema hoje
praticamente foi dito aqui que não presta, que não serve, e eu encontro muitos jovens na
rua servindo a Prefeitura Municipal de Cascavel, trabalhando com dignidade. Votarei
contrário e peço voto nominal. – Presidente: 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, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Professor Adenilson,
Rafael Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara). (Foi
contrário o vereador: Parra). – Secretário: 19 votos favoráveis e 1 contrário. – Presidente:
Projeto de Lei n° 95/2019 aprovado com o voto contrário do Vereador Roberto Parra.
Encerrada a presente sessão. Encerro a presente sessão. O presidente encerrou a
presente sessão extraordinária às dezesseis horas e cinquenta e sete 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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