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Excelentíssimo Senhor Presidcnte da Câmara N{unicipal dc C
CO o

RDQUEIRO, nos termos que regem o art. 148, IV do Regimento Intcmo desta Câsa de
Leis, seja encaminhacio cxpediente ao ExcelentÍssimo Senhor Cados Robcrto N.Iassa Junic.,r,
Govcrnad<;r do Estatlo do Paraná, para que viabilize no Plano l)lurianual 2020 /2023, a ser

delibcrado ailda neste ano de 2019, a lxaçào de uma açào colrr sua respcctiva dotaçào
orçamentária, que garÍrnta a criaçào do proicto arqr.útetônico e também, do inicio das otrras

dc refortaulaçào do novo 'licvo Ca tas, ncstâ Cidade de (iascavcl, podendo utilizar plta
essa finrlicladc, a c()ntÍataçàô dc uma ração de crédito junto as instinr.içõcs Íinanceitas

L. c-: quc Requer. Sala das Sessclres,

(.ascavcl,26 <1e agosto dc 2019.
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Jusuficaçào

Senhor Governador. Nào é mais aceitável que Cascarcl não tenha garantida nas lcis
orçamentárias do govemo clo cstado uma açào com suâ respectiva dotação orçamenrária para âtender â

revitaüznçào c reforrnr:laçào do Trer.,o Câtarât,rs cm nossa cidadc. HÍ ânos quc os segmcntos

organizados e a socicdadc em gcral lutam pot condiçries mclhorcs â sereÍn cülpÍcgâdos naqucle ttcvo.
Sâo empresátios, agricultores, comcrc.iantes, cstudantes e tnotadotcs ctn gcral, que aguardnm

ansiosamente uma conduta cficaz do Gor.euo do listado ern dar inicio a cssa rcformulação.

E sabidt> pot todos quc o Ttevo CâtâÍâtas é rota de tráfego para vários estatlos,
cidades e países, tais como: Sào Paulo, Curitiba, N'Íato Gtosso tlo Sul, Pataguar e Àrgentina. Nessc trev<r

passa cliariamente milharcs de veículo, sendo cm sua maioria, caminhões que transpoÍtam a safrâ

agdcola e pecuária, e poÍ que não dizer, dc ônibus com esrudantes clue chegam cle várias cidadcs
r.izinhas para ftequentarem os bancos univcrsitátios e as faculdades dc Cascavel. E, infelizmente,
Scnhor Covcrnador, o Trevo Catatatas ó um cntroncamento viário dc drfícil acesso e locomoçào, onde
em períoclos considerados de grandc fluxo de veículos, os engarrafanrentos são constântes, gerando
tÍânstornos e tcvolta pata todos.

Llsse trcvo giera ainda Senhor Govemador, problcmas para os moradores que
residcm nas proxirnidades d<; trcvo e tlependem deste para locomovercnt-sc âté o centro ou ouúos
bairros para trabalharem, frcquentaram cscohs, comércir), atendimento a saúde cntte outÍas situaçôes,
Esses moradotes têm muitas drÊrculdrdes de accssat o trevo, devido a fluxo dc veículos, apesar de haver
semáíoros aü instalados, csses nào possuem um sinc«rnizo aclequaclo, o qr-le gcra krngas Êr1as cm todos
os accssos pelas llR's. Com isso, trtuitos desscs moradorcs chcgam atrasados pârâ seus afazcres do clia a

dia.
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Srbcndo há anos dcsta situação, no míui.mo, o Covcrno do Estado devetia prer.er em

suas lcis orçamentárias açõcs e dotâçôes que possâm dar inicio as obtas dc refotmul:rçàes do rcferido
'I'rer.o (lataratas, desde a implantação do projeto arqútctôruco até a conclusão das obras.

Ora, Scnhor Covcrnador, caso nào haja recutsos livtes pata a execução clesta obra,
importante anaüsar a possibiüdade dc uma contÍatação dc opcração tie crédito junto às instituiçôes
ímanceira, pârâ quc o governír possa garantir os recuÍsos a sercm emptegados.

Cascavcl nào pode mais ficar softendo com l srruacào cariúcel'xisrcnte ncste trevo.
ti é por isso, que fttco cssa solicitaçào para qrre o Goçemo do listrdo olhc com catinho essa

ptoposição c atcnda aos anscios da nossa população e, poÍ quc não dizer, das populações vizilrhas.

llspero, pois, que o Govetno do Estado se sensibi]ize com nossa propostâ e

coloque-',r em prática. Sempte nos colocando a disposição nesta Casa de l,eis para apoiat c buscar junto
ao dcmais órgãos competentes as ptovidências nccessárias,

Â população de Cascavel aguatda uma tcsposta do Govctno do Flstado a esta

solcitacào
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