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ESTADO DO PARANÁ
CAMARA M!.!iJ:;iPÀt DE CA::':.':L

(Ptoponentes: Para/MDB, Mazutti/PSL, Catlinhos de Oliveita/PSC e Valdecir
Alcantara/PSl )

Excelcntíssrrno Senl.ror Ptcsidente da Câmata N'lunicipal de Cascar.el

REQUEIRO, nos temos que regem o àrt.238 do Regimcnto Iflterno, após dcliberaçào
legislativa, a apto..'ação de audiôncia pública a sct reaüzada no Plcnátio da Câmara
N{unicipal, para debatet com segmentos otganizados da socicdade, Podet Exccutivo,
PodctJudiciátio e Podct Legislativo, sobrc a Construçào «lc Cento de Reintcgmção Social
destinado ao cumptimento de penas ptivativas de libctdade em regime fcchado, mediantc
apLicação da metodologia ÀPAC - Associação de Ptoteção e Âssistência aos Condenados,
no imóvel 1íJ4-Â, oriundo da dirisão do lote no 104 remanescente, do imóvel Fazenda
Piqüd, mattícula no O24666 do 3" Offcio de Rcgistro de imóvcis de Cascavel.

Lr o que Íequct. Sala das Sessôcs.

Cascavel, 10 clc setembro àe 2019.
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Jusuficação

Por mcio da audiência pública proposta, a cr»nunidacle cüscutitá a implantação dr>

Cetruo de teintegtação Social destinado ao cumprimento de penas privaúvas dc hberdade
cm regime fechado, mediânte apücaçào da metoclologra Al'ÀC - ;\ssociação de Proteçào
e Ássistência aos Condcnados.

Quando cstamos diante dc âssuntos que sc mosüâm polêmicos ou controYeÍsos,
as auc{iências públicas são cficazes e imprescindír'el, para solicüÍicat a opiniào cla socicdade
e formatat os encaminhamentos â serem adotados com rclaçrio ao tema que fota debatido.

Âssim, a comurúdade onde se pretcnde construir o Ccntro, deve expot sua opiniào
sobtc a edificação da unidade, tendo cm vista a discussão clue houve sobtc o tcma se deu

'tzuttr C r nhos Valdecir Acantara
Veteadr.rt/ PSL

há mais de 1 an.s atrás. 
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