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Declata como cidade-umã do município de Cascavel/PR a

cidade de Sanda, na ptovíncia de Hyogo, no Japão.
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A Cãmara Municipal de Cascavel, Estado doPatanâ, âpÍovâ:

Art. 1" Esta lei declata oficialmente teconhecida como cidade-irmã do município de

Cascavel/PR a cidade de Sanda, na província de Hyogo, no Japão.

Ãrt. 2" A declaração conjunta devetá teÍ por objetivos básicos, entÍe outÍos:

I * a busca do fortalecimento dos laços de amizade enúe os povos;

II - acordos e ptogÍamas de ação com o fim de fomentar o mais amplo conhecimento
recíproco, para fundamentaÍ os intercâmbios sociais, culturais, e econômicos, em especial os relativos à

orgarização, à administração e à gestão utbana;

III - a úoca de informações e a difusão em ambas as comunidades das obtas culturais, turísticas,
desportivas, políticas e sociais, que respondam a seus respectivos interesses;

IV - convênios, poÍ meio de pÍogÍamas e projetos de colaboração os quais se estabelecerão nos
diferentes campos de atuação;

V - outros progÍamas de coopetação técnica entre ambas as cidades os quais poderão set
firmados de acotdo com o mútuo interesse das partes;

YI - rcahzação de acotdos bilaterais visando à ttoca de conhecimentos sobre as raizes étnicas,
folclóricas e musicais de cada um dos países nos quais se situam as cidades-irmãs constantes deste
artrgo;

VII - busca do incremento do intercâmbio estudantil entte âs escolas municipais, com â

instituição de ptêmios aos melhotes alunos, promoção de viagens de estudos, de tudsmo popular e a
cdação de comrtês de apoio formados por pais e professores.

Ârt. 3" Esta lei entÍa em vigot na data de pubücação oficial.

N F 68" anivetsário de Cascavel.
Em 15 de abril de2020,
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Iusuficação

O ano de 2020 é um marco histódco p^ra o Japào e Brasil. Âlém das Olimpíadas de

Tóquio 2020, celebÍamos os 50 anos do convênio de amizade entre o Estado dç:' Paranâ e a Província
de Hyogo.

Â relação de intercâmbío e amizade entre Pannâ e Hyogo tevé início no dia 21 de
junho de 1968, quando a Àssembleia de Deputados do Estado dafParunâ reaüzou algo inédito no
mundo: adotou uma resolução que louvava os nikkeis (descendentes iaponeses) ressaltar homenagem
aos iovens empreendedores. Na cidade de Cascavel há uma Associação Esportiva e Cultural Nikkei, e

os mkkeis âtuam em diversas áreas, como repÍesentantes polítrcos, médicos, advogados, agdcultores,
enúe outÍos, sendo tespeitados na sociedade btasileira.

Agora, peço que imaginem sobre o hemisfério sul, no qual vivemos. Temos o oposto
dos senhores, desde as estações do ano e fuso hotátio, e até mesmo o tedemoinho roda paÍaa diteita, o
inverso do hemisfério norte. Âcreditamos que diante dessas diferenças no hemisfério sul, aprender
sobre a sua natureza, regiões e cultura, pÍomove o desenvolvimento de um senso intetnacional, para
poder analisar o mundo como um todo 

^ 
p^ÍttÍ de um ponto de vista mais justo.

A nossa cidade, Cascavel, locahzada na região oeste do Estado do Pataná, fica
próximo às Cataratas do lguaçu, que são consideradas patrimônio mundial. Àssim como a cidade de

Sanda, esta cidade apresenta características de uma capital e do interioÍ campestÍe, considerando-se
como uma cidade-campo que se desenvolveu tapidamente. Cascavel é a quinta maior cidade entÍe âs

399 do Estado doParanâ, destaca-se pela agricultura de ponta, pecuária, alevinos, e a produção de soja,
frango e porco é a maiot do estado. O segundo maior destino das nossas exportações é o Japão, país

que temos a expectativa de mantet um intetcâmbio econômico pot mais 20 anos.

O setor agtícola de Cascavel é o nosso fotte, sediamos a maior exposição agrícola na

Âmérica Lattna, assim como o maiot festival de churrasco do Btasil. Gostaríamos de mânteÍ um
rntercâmbio na ârea da inovação na agricultura e io setor de alimentos, e pÍopomos um ambiente em
que seja possível apreciarmos o intercâmbio tta cultura alimentar. Também pÍomovemos o
desenvolvimento de empreendedotes, e podemos úocaÍ informações sobre as aplicações de loT.

Na cidade de Sanda ê realtzado um magnífico evento que teúne jogadotes

profissionais de futebol que tem origem na cidade de Sanda, com os alunos do ensino fundamental da

cidade, promovendo um intetcâmbio esportivo entÍe as partes, e destacamos que na cidade de Cascavel
tambóm temos dois clubes proÍissionais, o FC Cascavel e Cascavel CR, sendo possível realizar vm
intercâmbio com o Brasil, país do futebol.

Gostaríamos de poder receber o Senhor prefeito Mod da cidade de Sanda e os

representantes de vossa cidade aos sons dos tambores do grupo Zenshindaiko, que venceu a categoÀa
miÍim do Campeonato Brasileiro de Taiko, e teÍ uma fruttfera.
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