Ata da 54ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada pela
Câmara Municipal de Cascavel em 27 de agosto de 2019, com início às quatorze horas e
dez 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, 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 faça a leitura da matéria de expediente recebida
pela mesa. PEQUENO EXPEDIENTE: Pareceres da Comissão de Serviços, Obras
Públicas e Urbanismo n° 33, 34, 36; Pareceres da Comissão de Justiça e Redação n° 167,
168, 173, 182, 185; Parecer da Comissão de cultura e esporte n° 17; Requerimentos n°
362 a 367; Indicações n° 661 a 692. Inscritos para o pronunciamento do grande
expediente, os vereadores Celso Dal Molin, Serginho Ribeiro, Pedro Sampaio, Carlinhos
Oliveira, Mauro Seibert, Paulo Porto, Olavo Santos e Valdecir Alcântara. – 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° 66/2019 que declara de utilidade pública o Instituto
beneficente Luz e Esperança de autoria do Vereador Rafael Brugnerotto. (-Peço a palavra)
- Presidente: Com a palavra, vereador Rafael Brugnerotto. - Vereador Rafael Brugnerotto:
Esse Instituto realmente faz um belo trabalho no município de Cascavel e essa declaração
de utilidade pública só tem a beneficiar para que possa buscar mais recursos e continuar
com o trabalho que já vem desenvolvendo. Era isso. Muito obrigado e peço um voto
favorável. – Presidente: Continua em discussão. Proceda à 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, Professor
Adenilson, Rafael Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara).
(Não houve voto contrário). – Secretário: 20 votos favoráveis e nenhum contrário. –
Presidente: Aprovado o Projeto de Lei n° 66/2019. Em segunda discussão e votação o
Projeto de lei n° 83/2019 que institui no calendário oficial de eventos do município de
Cascavel o evento Mac Dia Feliz, de autoria do vereador Serginho Ribeiro. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho
Ribeiro: Quero agradecer os demais pares por entenderem todo trabalho da Uopeccan ao
longo da história. Teremos previstos 400 mil que serão destinados a Uopeccan. Se tiver o
vídeo pode soltar. É importante o combate. A prevenção é tudo. Paulo Porto fala muito
bem a questão do veneno. Temos uma preocupação muito grande. (Exibição de vídeo)
Fico muito feliz, uma arrecadação, são várias instituições assistidas, trabalho intenso que
é feito. Peço voto favorável a todos os amigos. – Presidente: Continua em discussão o
Projeto 83/2019. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Em segunda discussão e votação o Projeto de lei n° 84/2019. (Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Celso Dal Molin. – Vereador Celso
Dal Molin: Esse conselho foi constituído com todos os pontos para que estivesse de
acordo com esse conselho. Lembrando que o Ministério Público do Estado do Paraná, por
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meio da Doutora Andreia Simone Frias também contribuiu imensamente para formulação
dessa proposta Legislativa com participação efetiva nas reuniões do Conselho e emissão
do parecer contendo análise técnica do Centro de Apoio operacional das promotorias de
Justiça de proteção aos direitos humanos. A formação dele, elaboração, foi tudo de acordo
com o que conselho necessita e precisa para que tenha a sua eficácia. – Presidente:
Continua em discussão o projeto. Proceda à 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, Professor Adenilson, Rafael
Brugnerotto, Romulo Quintino, Serginho Ribeiro e Valdecir Alcântara). (Não houve voto
contrário). – Secretário: 20 votos favoráveis e nenhum contrário. – Presidente: Aprovado o
Projeto de Lei n° 84/2019 pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Em segunda
discussão e votação o Projeto de lei 92/2019. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei
aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Agora nós temos a Moção 19/2019. (Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo
Porto: A pedido do vereador Madril, um dos idealizadores desta moção, gostaria de pedir o
adiamento dessa votação até a volta do vereador Madril para ele poder fazer o debate. 10
sessões. – Presidente: Em votação o adiamento. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os vereadores contrários que se manifestem. 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 Celso Dal Molin. GRANDE EXPEDIENTE: – Vereador Celso Dal Molin: Vamos
ver um vídeo primeiro. (Exibição de vídeo) Uma ilusão que pregaram para nós em
Cascavel dizendo que o lago estava tudo certo. Primeiro uma desassoreamento que foi
uma maquiagem, outra coisa que aconteceu que fizeram: foram lá colocar uma placa no
final onde que sai a evasão da água, ergueram o volume de água, fecharam o registro e a
água subiu e escondeu o assoreamento. Também veio aquele relatório dizendo que o lago
municipal era um lago de risco. Veio tudo na sequência. Quando digo que existe ilusão é
só ir lá ver o que está acontecendo no Lago. Chegou a hora e o momento de nós nos
unirmos para resolver o problema. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Jaime Vasatta: A
imagem que vimos há pouco na tela é uma imagem assustadora. É preciso ver também
que as nascentes que abastecem o lago estão estranguladas. É coisa urgente tomar uma
providência com relação a isso. (-Um aparte) – Vereador Celso Dal Molin: Pois não. –
Vereador Valdecir Alcântara: Dá pra se notar o assoreamento muito forte. Ia sugerir para o
senhor, eu ia fazer uma indicação, mas quem sabe a Sanepar aproveitasse essa época
agora que está baixo o nível para tirar aquela terra de lá. Até mesmo o município. (-Um
aparte) – Vereador Celso Dal Molin: Pois não. – Vereador Pedro Sampaio: Faz mais de 35
dias que não chove, o acúmulo de lixo que tem, jogado pelo ser humano, a falta de
contenções, isso tem que ser feita uma intervenção via secretaria de meio ambiente com
ações efetivas. (-Um aparte) – Vereador Celso Dal Molin: Pois não. – Vereador Parra: Fui
criticado esses dias porque fui lá onde uma moradora do bairro fez uma denúncia de uma
obra e eu fui lá fiscalizar. Depois que a Sanepar fez aquela maquiagem, esquece. Então,
vale a fiscalização, vale o seu empenho. Parabéns e conte com este vereador. – Vereador
Celso Dal Molin: A Sanepar tinha que plantar pelo contrato 550 mil árvores por ano, se
tivesse plantado, talvez tinha preservado alguns rios. Agora é um problema de todos,
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senão vamos ficar sem água. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Josué de Souza: Eu acho
preocupante a situação do lago, talvez lá atrás quando foi feito para fazer um serviço que
era para tirar a lama e o barro do lago municipal talvez não foi feito igual deveria. Temos
que tomar providência porque senão vai afetar a casa da maioria dos cascavelenses. –
Vereador Celso Dal Molin: Deixar registrado mais uma vez que essa Casa ficou fora da
equipe que foi formada para vistoriar tudo isso. Não é certo isso. Por que a Câmara não foi
convidada? (-Um aparte) Pois não. – Vereador Paulo Porto: Primeiro queria parabenizar
novamente por essa cruzada que o senhor vem fazendo com relação à questão da água.
Eu acho que se existem problemas no Lago obviamente tem a ver com Sanepar que não
cumpriu o combinado, contrato. Agora quem fiscalizava o contrato? O Executivo. Fica
como sugestão da Comissão de meio ambiente além da denúncia que é fundamental,
cobrar explicações. – Vereador Celso Dal Molin: Outra questão é com relação às abelhas.
Agora a Defesa Civil com acompanhamento do meio ambiente vai cuidar da situação das
abelhas, vespas e marimbondos. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Romulo Quintino: A
Sanepar literalmente nada de braçada não só no município de Cascavel como no estado
do Paraná. A Sanepar está atrasada na questão do saneamento em todo o estado do
Paraná, devia ter feito esse saneamento todo há muito tempo. Cascavel está sendo
desprestigiada no seu principal cartão postal, precisa ser revisto. Falamos semana
passada também sobre a apresentação daquele projeto que vai permitir que o PROCON
multe a Sanepar por alguns excessos. – Vereador Celso Dal Molin: Outro assunto que nós
tratamos ontem sobre a licença-prêmio de funcionários públicos. Na segunda-feira às 14
horas nós vamos estar no plenarinho, convocar o sindicato, o pessoal do Executivo e
vamos acabar com aquela situação de uma pessoa que está enferma perder a licençaprêmio. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Bocasanta: Isso aconteceu aqui no início deste
mandato onde muitas pessoas queriam a licença-prêmio não conseguiam e o nosso exsecretário de saúde Reginaldo tendo sido substituído não poderia curtir a licença-prêmio
vendeu 45 dias. Tem que fazer fila indiana, ninguém pode passar na frente de ninguém. (Um aparte) – Vereador Celso Dal Molin: Pois não. – Vereador Mauro Seibert: O município
já fez um trabalho agora de pagamento de 45 dias e está dando a prioridade agora para os
problemas de saúde e depois, feito uma escala desses pagamentos. (-Um aparte) –
Vereador Celso Dal Molin: Pois não. – Vereador Professor Adenilson: Deixar registrado
aqui que eu sou funcionário do estado onde infelizmente o causador da greve dos nossos
servidores do Estado do Paraná nesse ano foi a tentativa do Governo do Estado de retirar
a licença-prêmio dos servidores. Não pode nenhuma pessoa querer retirar um direito do
servidor. Pode contar comigo. (-Um aparte) – Vereador Celso Dal Molin: Pois não. –
Vereador Parra: Isso é lei, a gente tem que alterar nossa lei para que em alguns casos
desses o servidor público não perca. – Vereador Celso Dal Molin: Se o funcionário faltar
180 dias por doença ele perde a licença prêmio. Segunda-feira, debateremos isso com
certeza. – Presidente: Com a palavra vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho
Ribeiro: Falar sobre nossa indicação 670 que é muito importante. São várias situações que
ocorrem. Falamos tanto em qualidade de vida e saúde e também um projeto que nós
votamos aqui nessa Casa que institui no calendário Oficial do Município de Cascavel o
evento Mais saúde, todos juntos contra a obesidade, e vem de encontro ao encontro do
que nós tratamos nessa indicação. Uma alimentação saudável previne doenças. Para
dizer que eu não estou maluco já temos aqui inclusive outro município que o prefeito de lá
corajoso demais instituiu diretrizes e promoções de alimentação adequada e saudável nos
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departamentos e nos eventos realizados pela administração pública. Dessa forma que nós
indicamos ao Prefeito Municipal de Cascavel que vamos de encontro a coisas legais para
a cidade. Sabemos que tem que ter um PH de qualidade também, então isso que tem que
combater também na nossa água. Muito obrigado. – Presidente: Com a palavra vereador
Pedro Sampaio. - Vereador Pedro Sampaio: Tenho sido muito um entusiasta desta nova
ação de unidade política que Cascavel e o oeste têm demonstrado para com Trevo
Cataratas. Fiz uma indicação ao governo do estado que desdobre realmente empenho
nisso colocando nas dotações orçamentárias dentro do Plano Plurianual para o exercício
financeiro de 2020 e 2023 as ações de melhorias dentro do nosso município de Cascavel
que compreendem os entroncamentos das BRs que por aqui passam no perímetro urbano.
(-Um aparte) Pois não. – Vereador Mauro Seibert: A gente também queria contribuir junto
com os deputados, a gente vê o engajamento de todos nessa luta agora, mas
principalmente ali na região que compreende a ligação dessas marginais que não
conseguiram as alça do viaduto lá da altura da Coca-Cola que seria empregado esse
dinheiro desse acordo de leniência que há tempos a gente vê, claro que vai depender da
homologação do juiz, mas Cascavel poderia ser muito mais contemplada com essa verba
e não abaixar o pedágio e sim aproveitar todo esse recurso principalmente na nossa
região. - Vereador Pedro Sampaio: Sempre falei que Cascavel nunca teve unidade
política, sempre foi um puxando para cada lado, a gente lamenta pela perda de
representatividade que nós tivemos dos deputados reeleitos pelo nosso município. Agora
que esses deram as mãos junto com o setor da iniciativa privada, acho que nós devemos
apoiar. – Presidente: Com a palavra vereador Carlinhos Oliveira. - Vereador Carlinhos
Oliveira: Falar sobre a visita de fiscalização que a Comissão de educação fez em dois
locais. Estivemos visitando o Cemei Júlio Inácio que fica lá no Jardim Universitário.
Pudemos constatar que a Empreiteira vencedora está com grande equipe de funcionários
trabalhando no local. Também estivemos visitando e fiscalizando as obras da escola
Gladis Tibola. Falar sobre o natal premiado que o núcleo dos empresários da região norte
está fazendo há 12 anos e esse ano nós teremos o lançamento da campanha no próximo
fim de semana. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Serginho Ribeiro: Só aproveitando uma
fala aqui como nós fizemos anteriormente uma indicação inclusive com os eventos que
acontecem no final do ano, inclusive eu quero saudar o prefeito parece que ele teve
intenção, mas infelizmente o ano passado não conseguiu, fogos de artifício com menos
estampinhas. Se existe fogos com menos estampidos, por que não? (-Um aparte) Vereador Carlinhos Oliveira: Pois não. – Vereador Mazutti: Parabenizar você e toda equipe
da ACIC Norte por essa promoção de Natal. - Vereador Carlinhos Oliveira: Obrigado. –
Presidente: Com a palavra vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Fazer dois
convites: primeiro convidar a todos, hoje 19 horas aqui no plenário iremos entregar o voto
de louvor aprovado pelo nosso mandato ao combativo Sindicato dos Trabalhadores da
educação APP e na sequência nós temos audiência pública promovida pela APP cujo
tema é a mercantilização da educação. – Presidente: Com a palavra vereador Olavo
Santos. - Vereador Olavo Santos: Quero abordar o tema abrangente à educação. A
comissão permanente de Educação e nosso mandato estão fazendo mutirão de
fiscalização nas obras do município e chamou atenção em duas obras em especial que eu
vou colocar um vídeo. (Exibição de vídeo) Acompanhem o Cemei Nair Pandolfo Zaffari no
14 de novembro uma obra que está parada, tinha 2 servidores amarrando ferros. O
próximo é no Terra Nova, Cemei Professora Sueli Maria Coser Bloot, em andamento.
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Fomos ver por que o cronograma de obras não está de acordo. Fizemos dois
requerimentos porque o governo federal não está enviando os recursos para educação
para essas obras da Educação. O Brasil está com mais de 6 milhões e 700 mil crianças de
0 a 3 anos fora das creches. A educação infantil no Brasil está parada, nós estamos
fiscalizando e aquilo que nós precisamos cobrar do Executivo estaremos cobrando, agora
aquilo que está comprometido pelo Governo Federal, faz-se necessário, por isso o apelo
aos senhores que tem deputados que são da mesma sigla peço que nos ajudem. Era isso.
(-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Alécio Espínola. - Vereador Alécio
Espínola: Ontem nós recebemos logo pela manhã, e aqui quero agradecer a todos os
vereadores pela compreensão terem vindo até o gabinete para ouvir a juíza e também
atrasamos um pouquinho a sessão, mas foi por uma grande causa passei a conhecer um
pouco mais sobre APAC. Achei extremamente importante o novo sistema. É
extremamente importante esse apoio que nós estamos dando para que nós possamos
juntos construir esta unidade que será sem dúvida alguma de grande proveito para a
sociedade como um todo. Obrigado a todos que nos acompanham nessa tarde. –
Presidente: Com a palavra vereador Valdecir Alcântara. - Vereador Valdecir Alcântara:
Abro mão da palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Mauro Seibert. - Vereador
Mauro Seibert: A gente percebe quando a gente acredita num sonho, num projeto assim
como lá atrás conheci a doutora Jaqueline Allievi que a gente colaborou também com o
conselho da comunidade. O judiciário também tem emoção, se envolve com algumas
causas da nossa comunidade. Salientar a fala do vereador Celso Dal Molin que fala sobre
as águas. Quando nós fizemos esse trabalho de recuperação das nascentes de Cascavel
que fizemos a recuperação de mais de 200 nascentes em Cascavel, esse trabalho está
parado. Desde o primeiro mandato do Tolentino já se falava nessa recuperação do Rio
Cascavel. Temos que ter uma metodologia diferente. Nós temos que fazer uma parceria
realmente com a comunidade com nossos agricultores. Temos que rever muitos métodos,
fazer essa aproximação direta com a nossa comunidade para que sejam todos os
beneficiados. – Presidente: Encerramos a presente sessão ordinária e em 3 minutos nós
daremos início a sessão extraordinária. O presidente encerrou a presente sessão ordinária
às quinze horas e cinquenta e seis 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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