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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel. lo

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o art. "l48,IV do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seia encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Âdemar Luiz Traiano,
Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, solicitando seja tevogado o Decteto
Legislativo n" 2, de 1" de abril de 2020, que reconheceu estado de calamidade pública no
Município de Cascavel até 31, de dezembto de 2020.

Requeiro a:nda, que seja dada ciência deste ao Excelentíssimo Senhor Deputado Marcio
Pacheco para conhecimento e providências.

É o qo" Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 15 de abril de 2020

Dr
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Justificação

Â proposta legislativa que apÍesento tem o condão de solicitar ao Excelentíssimo
Senhor Presidente que apresente um novo decteto legislativo revogando o Decreto Legislativo no 2, de

2020, que reconheceu a situação de calamidade pública no murucípio de Cascavel.

Essa medida baseia-se o fato de que Cascavel não está em estado de calamidade
publica poÍ causâ do COVID-19. Não há hospitais lotados, náo há situação que possa condizer com
uma calamidade púbüca. Ota, se fosse em telação a dengue, até posso concordar, mas quaflto ao

COVID-19 , nào hâ essa calamidade. Lamentável essa solicitação do Executivo Municipal e a aprovaçào
da Âssembleia.

Em nenhum momento, Írão está especificado na mensâgem feita pelo Executivo a

Assembleia, qualquer situação que possa condizer com a alguma calamidade pública. Entendo que tal
medida foí para que o Executivo pudesse {tcar afastado e üvre de cumprimentos de algumas exigências
da Lei de Responsabüdade Fiscal, como por exemplo, a despesa de pessoal que está com o limite acíma
do prudencial.

Espeto, pois, que a Assembleia tome as medidas cabíveis, sob pena de conceder umâ
calamrdade púbüca ilegal e incompatível com a teaüdade do município de Cascavel.
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