Ata da 56ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa, da 16ª Legislatura, realizada
pela Câmara Municipal de Cascavel em 03 de setembro 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: Ofício PGM n° 638/2019; Projeto de lei n° 104/2019; Projeto de lei n°
105/2019; Pareceres da Comissão de Justiça e Redação n° 176, 180; Parecer da
Comissão de Saúde Assistência Social n° 24; Parecer da Comissão de trabalho e
legislação social n° 12; Parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas e
Urbanismo n° 37; Requerimentos 375 a 376; Indicações n° 693 a 718. Inscritos para o
pronunciamento do grande expediente, os vereadores Celso Dal Molin, Serginho
Ribeiro, Valdecir Alcântara, Paulo Porto, Pedro Sampaio, Professor Adenilson, Mauro
Seibert, Mazutti, Olavo Santos, Romulo Quintino, Carlinhos Oliveira, Josué de Souza
e Parra. – 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° 74/2019 de autoria
do Poder Executivo Municipal. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Projeto de lei aprovado pela
totalidade dos senhores vereadores. Passamos então para os requerimentos. Em
discussão o requerimento 365/2019 de autoria do Pedro Sampaio. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Pedro Sampaio. - Vereador Pedro Sampaio:
Acredito que é destaque. - Vereador Serginho Ribeiro: Peço destaque no
requerimento. - Vereador Pedro Sampaio: Achamos por bem endereçar esse
requerimento ao então governador para que incluísse dentro do Plano Plurianual
2020/2023 a dotação específica de ações que garantam o projeto e também as obras
de reformulação do trevo. Eu acho que é o momento de a gente deixar isso notório às
entidades, ao governador, aos Deputados de que nós também estamos nessa luta
para garantia de melhorias para o nosso povo. (-Um aparte) Pois não. – Vereador
Serginho Ribeiro: Trevo Cataratas, um entroncamento enorme necessário a Cascavel.
É isso aí, temos que cobrar do governador, dos novos deputados estaduais, federais e
senadores. - Vereador Pedro Sampaio: O Governo do Estado também lançou
recentemente o banco de projetos aqui de obras e infraestrutura interessante, eu acho
que palpável isso ao nosso município de que nós possamos trazer as melhorias. (-Um
aparte) Pois não. – Vereador Josué de Souza: Fico feliz de ver os nossos deputados
da região unidos com esse mesmo intuito de estar tentando resolver essa questão. Vereador Pedro Sampaio: Demonstrar unidade política. Em Cascavel nós
avançaremos como o exemplo de cidades de nossa região. Obrigado. – Presidente:
Em votação o requerimento 365/2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como
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estão, os vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Requerimento 366/2019 de autoria da Comissão permanente
de educação. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Olavo Santos. Vereador Olavo Santos: Esses dois requerimentos da comissão permanente de
educação: 366 e o 367, se faz necessário, e aqui viemos mais uma vez pedir a
colaboração de todos os senhores vereadores que têm representatividade, que tem
ligação para os deputados federais. Por falta de repasse de recursos do Governo
Federal nós temos 1085 obras paradas no Brasil, 65% das crianças de 0 a 3 anos
estão fora das creches. No 14 de novembro por exemplo todos os recursos do
município de Cascavel foram pagos de acordo. Os recursos que são de
responsabilidade do governo federal não estão sendo repassados para a construtora
por isso fizemos esses requerimentos. A construtora pode romper o contrato, pois não
está recebendo. Precisamos cobrar o governo federal, nossos deputados federais por
isso eu venho pedir o voto favorável nesses dois requerimentos. – Presidente:
Continua em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, os vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Requerimento 367/2019 de autoria da Comissão permanente
de educação. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade
dos senhores vereadores. Requerimento 369/2019 de autoria do vereador Serginho
Ribeiro e Carlinhos Oliveira. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade
dos senhores vereadores. Requerimento 370/2019 de autoria do vereador Alécio
Espínola. Em discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, os vereadores contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos
senhores vereadores. Requerimento 371/2019 de autoria do vereador Serginho
Ribeiro. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Serginho Ribeiro. Vereador Serginho Ribeiro: Peço o carinho e o apreço dos demais vereadores a
respeito de uma audiência pública para falarmos novamente a respeito dos fogos de
artifício. Já acontece em outros estados, já aconteceu uma votação favorável em
Toledo, uma provação praticamente por unanimidade. Parabenizar o Executivo que já
lançou uma licitação com fogos de artifício com menos barulho. Isso é possível, eu
não estou falando nada de absurdo. Em outros estados, em outras cidades já se
colocaram os fogos de artifício com menos barulho. (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Olavo Santos: Ano passado vocês já realizaram uma audiência pública, por
que nova audiência pública? - Vereador Serginho Ribeiro: Ano passado nós fizemos
aqui indicações ao Executivo, então não foi tramitado o projeto em si, agora
automaticamente é o que nós queremos. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Celso Dal
Molin: Sou praticamente da opinião do vereador Olavo, se há necessidade de fazer
nova audiência pública. - Vereador Serginho Ribeiro: Fizemos várias indicações ao
Executivo, então na verdade, muitas situações não avançaram, com isso vou colocar
novamente e peço voto favorável. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Josué de Souza:
Sou obrigado compartilhar com a ideia do vereador Olavo Santos. É desnecessária
essa audiência pública agora, acho que agora nós tínhamos que ir para liberar o
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projeto. - Vereador Serginho Ribeiro: Reitero a necessidade de uma nova audiência
pública porque algumas situações já mudaram, algumas alterações já foram também
previstas e para que possamos avançar vamos novamente deliberar, conversar
democraticamente. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Fernando Hallberg: Vereador
Josué, compartilho do seu pensamento em partes, porém eu vejo que o debate
quanto mais tivermos ele, melhor será o projeto de lei. Votarei favorável. - Vereador
Serginho Ribeiro: Há novos argumentos pra trazer à discussão. Prefeito Paranhos, o
Executivo está vendo com bons olhos e colocando agora na chegada Papai Noel
fogos com menos barulho. Que bom. Esse é o grande caminho, então peço voto
favorável, que possamos avançar uma maneira bastante responsável aqui nessa
audiência pública. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Parra. Vereador Parra: Existem alguns eventos em praças públicas que é um barulho de som
de bateria, está aquele barulho todo e o pessoal faz questão de levar os cachorrinhos
lá. Incoerência eu acho isso. Acho que é bom essa audiência pública até para
perguntar para as pessoas, protetores o que mais atrapalha, talvez é só o som dos
fogos ali ou som de um Rocão, de uma balada. (-Um aparte) Pois não. – Vereador
Professor Adenilson: Eu acho relevante sim, acho que vale sim a discussão, audiência
pública, quanto mais as pessoas forem convidadas para debater algo que vem de
interesse ao povo, é válida sim. Essa audiência não está sendo exposta aqui a
questão da comercialização e sim a soltura dos fogos de estampido. Meu voto é
favorável a esse requerimento. Peço voto favorável. (-Um aparte) - Vereador Parra:
Pois não. – Vereador Serginho Ribeiro: É o maior evento cultural da cidade, talvez do
Brasil e todo mundo, cumpre as regras de horário e decibéis de som, um evento do
bem voltado à causa animal que nunca se viu na história de Cascavel. Estou pedindo
a possibilidade de uma audiência pública. - Vereador Parra: Disse que sou favorável
até para a gente ter todas as discussões, não só na questão dos fogos, mas todos os
eventos. Falei até o Rocão porque é um o evento conhecido. (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Fernando Hallberg: Interessante a lógico que o senhor usou, mas num
evento como um Rocão ou encontro de moto eu escolho levar ou não o meu
cachorrinho lá, quando você vai soltar fogos de artifício não dá para você escolher se
você vai escutar ou não porque automaticamente a área de abrangência dos fogos é
muito maior, mas sem dúvida alguma coisa que temos que discutir. - Vereador Parra:
Essa casa é casa de tirarmos as dúvidas, estamos aqui servindo a população e uma
falha que nós cometemos talvez seja para décadas até que venha outra Câmara de
vereadores que resolva. Temos que debater, sou favorável a isso com certeza. (-Peço
a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Celso Dal Molin. – Vereador Celso
Dal Molin: Serginho, vamos ser a favor da sua audiência, mas quando diz que já
houve uma audiência, já houve audiência e já houve o resultado positivo. Na minha
opinião passou essa fase, mas claro que eu vou votar favorável. (-Peço a palavra) Presidente: Com a palavra, vereador Romulo Quintino. - Vereador Romulo Quintino: O
poder público anunciou recentemente a licitação através da secretaria de
desenvolvimento econômico, a compra de fogos com menor estampido. Isso é uma
tendência nacional, mundial essa questão, mas questiono também justamente o valor
da audiência pública que foi efetuada anteriormente. Me parece que nós vamos
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inaugurar uma nova etapa de audiências públicas, audiências públicas por etapas
sobre o mesmo assunto. Só isso que me questiono. (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Serginho Ribeiro: A grande vantagem é que teremos mais prazo para falar a
respeito para poder abordar alguns temas, algumas possibilidades. Existem fogos
agora com mais tranquilidade porque a tecnologia avança a cada dia e pode ter
alguns fogos de artifício com menos barulho. Só devido a isso. - Vereador Parra:
Talvez sendo excessivamente legalista a questão de se realizar uma nova audiência
pública apenas nesse ponto e não no tema, no mérito específico do barulho. (-Peço a
palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Paulo Porto. – Vereador Celso Dal
Molin: Questão de ordem. Estamos aqui com uma determinação através da comissão
de direito consumidor onde solicitamos os orelhões na cidade de Cascavel de acordo
o que manda a lei que tem que cumprir isso para a Anatel. Nós estamos aqui com os
dois rapazes que vieram instalar os primeiros orelhões pedidos e um desses vai ser
aqui dentro da Câmara de Vereadores. Precisamos que o senhor nos auxilie com
autorização para colocarmos dentro da Câmara. – Presidente: Melhor que fosse fora
que eu acho que atende a população de madeira geral, mas nós vamos falar sobre
esse assunto. – Vereador Celso Dal Molin: Agradecer os rapazes que estão aí. Vereador Paulo Porto: Concordo em grande parte com os pronunciamentos aqui
dessa Casa porque a audiência pública é um instrumento muito importante pra essa
Casa, talvez o principal instrumento que nós temos de deliberar e de deliberação e
quando se faz audiências públicas com temas repetidos podemos banalizar um
instrumento fundamental desta Casa que é a audiência pública. Então, eu só fico
preocupado com isso. Votarei a favor porque eu jamais vou votar contra o debate,
agora me preocupa a banalização do debate. Votarei favorável apesar de toda essa
minha fala. (-Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Josué de Souza. Vereador Josué de Souza: Hoje eu e o vereador Romulo fomos almoçar juntos e
quando estávamos saindo uma senhora nos chamou e queria saber a questão dos
fogos municipais que estão sendo comprados. Aquela audiência pública que foi feita
no ano passado o resultado dela foi tão positivo que a Prefeitura Municipal está
comprando fogos com baixo estampido. Sou favorável ao projeto de lei que a gente
respeite essa situação de ter fogos menos barulhentos para questão do ser humano,
questão do animal, mas pra não acontecer aquilo o que o vereador Paulo Porto está
falando eu vou votar hoje contra essa audiência pública, mas eu sou favorável à lei
para vir para regulamentar essa questão dos fogos. E também a gente pode discutir e
estudar ou proibir de levar os cachorros no Rocão. (-Um aparte) Pois não. – Vereador
Serginho Ribeiro: Eles não ficam perto das caixas de som, ficam longe. - Vereador
Josué de Souza: Sou a favor, mas temos que ver e debater mais algumas questões. (Peço a palavra) - Presidente: Com a palavra, vereador Olavo Santos. - Vereador
Olavo Santos: Vereador Serginho Ribeiro, eu o questionei a respeito dos
encaminhamentos da primeira audiência que o senhor fez porque fica difícil realmente
entender a necessidade de mais uma audiência nesse momento. (-Um aparte) Pois
não. – Vereador Serginho Ribeiro: Temos os encaminhamentos, inclusive a audiência
pública não foi só nos fogos de artifício, inclusive aumentando a multa aos maus tratos
de 15 UFM para 50 UFM aproximadamente e por enquanto não foi ainda. Então,
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devido a essa situação de alguns encaminhamentos ao Executivo que nós faremos
uma nova, e também algumas mudanças que aconteceram na lei. - Vereador Olavo
Santos: O senhor não conseguiu me explicar. Um instrumento de uma audiência
pública é um instrumento muito grande com seus encaminhamentos, mas pelo que eu
vejo aqui eles não conseguiram levar adiante os encaminhamentos. Essa Casa tem
que se pautar para não banalizar as coisas e não permitirmos que uma audiência
pública seja utilizada como um instrumento eleitoreiro. Vejo que o senhor tem todos os
argumentos e além do mais existe uma controvérsia de entendimento a respeito da
questão de legislar sobre os fogos de artifício. Uma audiência pública precisa ser
valorizada como ela merece e aqui está falando alguém que tem três cachorros em
casa, alguém que defende os autistas, que defende os idosos e que defende a vida.
Eu vou votar contrário, serei coerente com meu mandato e coerente com aquilo que
eu espero do Legislativo. – Presidente: Proceda votação nominal, senhor secretário.
(Foram favoráveis os vereadores: Cabral, Carlinhos Oliveira, Celso Dal Molin, Mazutti,
Fernando Hallberg, Mauro Seibert, Misael Junior, Nadir Lovera, Parra, Paulo Porto,
Pedro Sampaio, Professor Adenilson, Rafael Brugnerotto, Serginho Ribeiro e Valdecir
Alcântara). (Foram contrários os vereadores: Bocasanta, Jaime Vasatta, Josué de
Souza, Olavo Santos, Romulo Quintino.). – Secretário: 15 votos favoráveis e 5
contrários. – Presidente: Requerimento n° 371 aprovado. Requerimento 374 foi
retirado, vereador Fernando. - Vereador Fernando Hallberg: Não. Ele só não precisa
de aprovação. Agradecer rapidamente, ontem dizer que foi muito saudável nossa
reunião com Adelino, várias dúvidas esclarecidas e percebemos que temos finalmente
aí uma luz no fim do túnel. – 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 Celso Dal Molin. GRANDE EXPEDIENTE:
– Vereador Celso Dal Molin: Eu quero, em nome do vereador Pedro Sampaio, Roberto
Parra e também no meu nome agradecer a todas as nossas equipes pelo trabalho
feito nas situações dos orelhões em Cascavel. Agora já vamos entrar com o próximo
Ofício, vamos pedir 7 orelhões para o interior. Gostaria que todos que estão nos
ouvindo divulgassem a população que ligações para fixo local e interurbano é gratuito.
Também minha pauta dessa tarde era sobre assoreamento do Lago, que choveu uma
quantidade boa, mas não resolveu o problema da água no Lago. Então, nós estamos
cientes, vai ter que resolver de um jeito ou de outro jeito, nós queremos que aquele
tanque de água que abastece a cidade de Cascavel seja mantido. – Presidente: Com
a palavra vereador Serginho Ribeiro. - Vereador Serginho Ribeiro: Novamente
agradeço o entendimento, pedindo desculpa aos demais pares se às vezes entendem
de maneira contrária, mas esse é o Parlamento. Falando um pouquinho novamente
sobre esses projetos quero reiterar o meu carinho, apreço ao Executivo, o João
Alberto que coloca os fogos de artifícios com menos barulho. Só aproveitando a
deliberação naquele sistema do Concidades, na verdade não foi conclusivo, então só
voltando a essa questão, e vamos avançar. Um pedido que nós fazemos também aos
nossos edis e automaticamente ao Executivo, que olhem com bons olhos os talentos
que nós temos, artistas que merecem realmente o total carinho e respeito também do
poder público. Próxima semana mostrar o trabalho que nós fizemos também com o
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pessoal do albergue noturno André Luiz, vou trazer essa pauta na próxima semana.
Muito obrigado. – Presidente: Com a palavra vereador Valdecir Alcântara. - Vereador
Valdecir Alcântara: Estive nesses últimos dias visitando várias Upas da cidade de
Cascavel e nessas visitas aconteceram algumas situações de flagrante, também
constrangimento em algumas partes, mas também consegui tirar algo de bom nisso
principalmente quando conversava com as pessoas que estavam ali esperando e
também com os servidores do município, e hoje eu fiz uma indicação para Secretaria
de Saúde para que as Upas da cidade de Cascavel possam por um médico clínico
generalista ou clínico geral para atender essas pessoas que estão com aquela
pulseirinha verde. Então, essa indicação vem sugerir um médico generalista para
aliviar essas filas. A maior parte dos tumultos que tem nas Upas, vocês podem ver,
em que há pessoas que chegam lá estão há 5, 6, 7, 8 horas esperando sendo que se
tiver esse clínico vai ser muito mais rápido. Seria isso. – Presidente: Com a palavra
vereador Paulo Porto. - Vereador Paulo Porto: Ontem tivemos aqui uma reunião com
representantes do sindicato dos agentes penitenciários no gabinete do Fernando
Hallberg. Todos extremamente preocupados com eventual transferência de presos da
15ª para a PEC em Cascavel. O governo não admite, mas a PEC está perigosamente
superlotada. Na rebelião de 2014 nós tínhamos uma superlotação de 1040 detentos
com déficit de 40% servidores. Já na rebelião de 2017 nós tínhamos uma
superlotação de 970 presos e um déficit de servidores de 50%, e hoje em 2019 temos
um déficit de aproximadamente 60% dos servidores. Segundo o sindicato, está
insustentável, pois a penitenciária segue com a mesma quantidade de agentes para
lidar agora com 960 presos. De lá para cá a situação não melhorou, não houve nem
concursos e nem chamamento público, e agora temos a notícia alarmante de que
existe a possibilidade de uma transferência de 40 presos da 15ª para PEC, ou seja,
além dos atuais 970 + 40 o que somaria 1010 presos. Isto é praticamente a mesma
proporção do fatídico 2017, porém, agora com menos agentes. O estado deve
apresentar proposta urgente de alternativas, deve trabalhar com a contratação de
mais agentes ou estabelecer multidões junto ao Poder Judiciário caso contrário
amanhã estaremos nessa Tribuna não mais para cobrar do Estado, mas para
lamentar a sua omissão. – Presidente: Com a palavra Pedro Sampaio. Abriu mão da
palavra. Com a palavra vereador Professor Adenilson. - Vereador Professor
Adenilson: Essa questão de nós, enquanto estado, de estar se preocupando quanto
ao remédio da questão da violência do homem para o homem, nessa tarde eu fui
visitar o Centro da Juventude do Interlagos onde iniciou ali um trabalho no ano de
2009, só gostaria sim de fazer um apelo aqui aos nobres vereadores, ao prefeito e a
secretaria do modo geral para olhar com mais carinho pra esse Centro da Juventude.
Como é importante o trabalho que vem sendo desenvolvido ali através da Professora
Rosângela, coordenadora dos estagiários que ali passaram e pelos próprios
adolescentes que são atendidos ali, hoje em torno de 257. Adolescentes estes que
estão em risco social. Acho que todo esforço público deveria se atentar a esse tipo de
trabalho. A sociedade que investir na prevenção, na educação dos nossos jovens não
chorará um futuro triste, lamentável. Ali no Centro da Juventude é um trabalho
essencial. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Paulo Porto: É um projeto magnífico, é
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um projeto que tem que ser lembrado, visitado e elogiado. Parabéns pela lembrança. Vereador Professor Adenilson: Obrigado. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Carlinhos
Oliveira: Já estivemos várias vezes no Centro da Juventude, acompanhados da
Rosângela. Às vezes a gente fica impotente a algumas ações porque nós levantamos
algumas demandas que até agora não tiveram efeito. Essa é a nossa preocupação
tendo em vista que um município como Toledo tem dois centros da juventude e nós
gostaríamos de ter pelo menos mais um ou dois aqui. - Vereador Professor Adenilson:
Está associado ali o Centro da Juventude com a ação social, ela está atendendo lá
250 jovens. Quero pedir encarecidamente de repente mais parcerias com algumas
iniciativas privadas ou o poder público para encaminhar esses jovens para o mercado
de trabalho. Temos que olhar com carinho o trabalho que é desenvolvido porque
infelizmente ela está com necessidades de profissionais. (-Um aparte) Pois não. –
Vereador Mauro Seibert: Conheço muito bem o trabalho da Rosângela e todos os
colaboradores lá. A gente vê a dedicação desses profissionais, a garotada querendo
contemplar isso no seu dia a dia e ter a mente ocupada, principalmente. Então,
parabéns pela sua fala. Pode contar com nosso apoio. - Vereador Professor
Adenilson: Quero pedir a torcida de vocês que recentemente o Centro da Juventude
foi contemplado ali para concorrer a um prêmio em Curitiba. Obrigado. – Presidente:
Estou desde domingo acompanhando a secretária Márcia na semana da pátria e hoje
estivemos no Colégio Adventista onde eu fui tomado por uma emoção muito grande o
que eu assisti lá junto com a banda do Exército Brasileiro que abrilhanta a semana da
pátria com o Hino Nacional brasileiro, foi realmente uma emoção incrível.
Rapidamente fazer um uma fala sobre o debate que nós tivemos em torno da
audiência pública do vereador Serginho, e eu acredito que a audiência deve sim
acontecer até porque nós temos que discutir os dois lados. Acabar com os fogos de
uma cidade 330 mil habitantes e continuar tendo um Rocão onde as pessoas levam
os animaizinhos, nós temos que discutir esse tema. Gostaria realmente que essa
audiência pública colocasse os prós e os contra. - Vereador Pedro Sampaio: Só uma
contribuição com o Professor Adenilson, que faça um encaminhamento junto a ACIC,
lá tem o núcleo da ACIC Norte, para que promova um trabalho lá, um projeto de
captação de jovem aprendiz para inscrição no mercado de trabalho. – Presidente:
Com a palavra vereador Mauro Seibert. - Vereador Mauro Seibert: Abro mão da
palavra. – Presidente: Com a palavra vereador Mazutti. Abro mão da palavra. –
Presidente: Com a palavra vereador Carlinhos Oliveira. - Vereador Carlinhos Oliveira:
Temos no dia de hoje publicado no Diário Oficial o extrato de prestação de serviços
que vai ser assinado onde tivemos a construtora Construpar construções e Riele
vencedora do certame da revitalização da pista de atletismo lá no Ciro Nardi. Então,
nossa fala de hoje é de agradecimento ao Executivo, investir em esporte é investir em
saúde. – Presidente: Com a palavra vereador Parra. - Vereador Parra: (-Um aparte)
Pois não. – Vereador Celso Dal Molin: Lembrando que hoje à noite tem uma reunião
na ACIC Agepar que é uma instituição criada para ser reguladora da Sanepar. Vereador Parra: Tive o privilégio de voltar a atuar na Comissão de saúde, quero deixar
aqui o compromisso de estar tentando auxiliar a população a buscar o caminho certo
para ser atendida. Foi feita uma reunião onde o HU através da sua direção disse que
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o pronto socorro do HU é aberto 24 horas para atender, então a gente cobrou através
da comissão que é inadmissível que o SAMU, CONSAMU pegue um paciente
fraturado na rua e leve esse até a UPA. Se o pronto-socorro é para atender a
população porque onde vai fazer o atendimento para talvez fazer a cirurgia, engessar
uma perna, um braço desse paciente, é no Hospital HU e isso não está acontecendo.
Melhorou muito o atendimento à saúde, mas precisa muito mais. Se cada um de nós
formos na UPA três dias seguidos e não tomarmos o remédio que o médico receitou,
pode ser que o remédio não faça efeito. Presidente, eu quero agradecer a vossa
excelência por permitir que eu esteja novamente na comissão de saúde, farei dessa
oportunidade sem dúvida é uma oportunidade de ouro para ajudar a população de
Cascavel. (-Um aparte) Pois não. – Vereador Mauro Seibert: Sugiro que o senhor
assim como eu levei o vereador Alécio, o próprio Prefeito Paranhos, Bocasanta que
levei até Pinhais que lá também tem um Hospital Municipal assim como Paranhos
quer fazer o da retaguarda e você percebe a satisfação das pessoas assim como o
nosso Presidente Alécio esteve junto e presenciou isso que aquelas pequenas suturas
você vai no PAC, você já está a par do hospital, vai ser feita a pequena sutura, você já
vai levar a medicação pra casa, e a satisfação das pessoas é muito grande. Vereador Parra: Quero parabenizar Vereador Romulo, Vereador Josué na presidência
e o Bocasanta, eu quero aqui torcer muito, quero que os vereadores também tenham
essa benção de nós em janeiro, máximo fevereiro, estarmos abrindo ali o hospital.
Prefeito Paranhos está pensando sim na população de Cascavel. – Presidente: Não
havendo mais nenhuma inscrição para o interesse público, encerro a presente sessão.
O presidente encerrou a presente sessão ordinária às dezesseis horas e dezessete
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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