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Excclcnússimo Scnhot Prcsidente da Câmara Municipal de Cascavel

RF.QUEIRO, nos teffios que Íegcm o art. 148, nciso IV, do Replmento Intcrno clesta

Casa dc Leis, scja encaminhaclo ao Flxcelentíssimo Senhor Clados Robcnc.: IvÍassa Júrúor,
Govetnador do }istado do Paraná, pctlido de pror.idências, no sentido de viabüzar a

r*.itdização (recâpeamcnto asfáltico, iluminaçào pública, alargamcnto da via) da Aveuda
Piquiri, PR 1t'i0, trecho perteucelrte ao Estldo do Paraná. Bem como ainda, que sejam
tomadas as medidas cabíveis c legais, para fins de murucipaLzação do referido tÍecho.

IJ o que Rcguer. Sala dc Sessôes.

Cascavel, 10 dc setembro dc 20i9.
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JustiÍicaçào:

Sabemos que a responsabüdnde clo município não se estende por toda a Âvenida
Piquüi, chegaodo até, seguntlo informaçôes, o cruzâmento com a llua Gandhi, no Baitro
Btasmadeira, e que depois pâssâ a set de tesponsabüdadc do Govctno do Estadcr

Isto posto, passo a explanar tcferente a situação etn que â Àvcruda Prquin se eflco11tta,

necessitando de tevitalização c zdequaçãr; <le competôncia.

É dc conhecimcnto amplo que a Ávcnida Piquiri é de suma impottâncin pâta o accsso

aos bairros da ltcgião Nottc, sendo quc a ria tem um gtandc fluxo de vcículos, pois, há vaties

comércicrs instalados no local, bcrrr como lotcamentos e Núcleo Industrial cle (lascavel.

AIém diss<.r, a Avenida Prquti tcm um gran<Je fluxo dc ciclistas quc trâflsitam no local,
pois, por sct a r.'ia ptincipal naquclc baüro, é o trecho quc os moradotcs dos condomínios firzem
até o trabalho, bcm como parâ ouüos pontos da cidade. r\inda, a revitaLização da ;\vcnida Piquur
com extcnsào ao Bailro Brasmadejra em direção ao Condomínio Pantanal, é de suma

rmportância c urgência, visto que ncste percurso eúste um índice elcvado de acidcntes, por falta
da existência de acostamento.
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Scndo assin.r, ainda aproveitando o ensejo, reivindico qr.re sejam ton:adas medidas legais
e cabír,eis, visando a municipaLização clo trccho da Âvcnida Piquiri - PR 180, tendo em vistâ que
se riabüzar a fututa tansferência de competência da adminisracào do trccho do [sta«lo ao
NÍunicípro, r.'ai permrú à Ptefeituta tealizat adequações de uânsito para o accsso aos bairos c

Para a scgurança de pedestres e motoristas, por exemplo.

Portanto, diânte do exposto, soücitamos quc a prcscntc solicitaçàr> scja analisada, pois a

municipalizaçào do ttecho, seria pertinente ao município, a fim de facilitar a realização de obras
de i1fÍaestrututâ pâra tornar o trânsito mais seguro em bairros que a via coÍta ou contornâ.

Â
s olicitação.

população de Cascavel aguatda uma rcsposta do Govcrno do Lstado a esta
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