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naoçÃo x" 13 ,DE 2021,. cÂt,iÂnA gut{tctpÂL DE CASCAVEL

Recelrido Átfr o=/ cl/
Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel. r'otocolo

A Càmara Municipal de Cascavel, por seus VereadoÍes que a este subscrevem hipotecam,
nos termos do art. 158 do Regimento Interno e após deüberação legislativa, MOÇAO DE
ÂPLAUSO ao Município de Cascavel, ao obter o quarto lugar no Ranking das melhoras
cidades em planejamento e tnvestimento urbanos, confotme dados pesquisados pelo
Ranking Connected Smatt Cities 2020, e divulgado nacionalmente nâ edição do üa 30 de
junho de 2021, do Jornal Valot Econômico.

Dê-se ciência desta, com nossos aplausos ao Excelentíssimo Senhor Leonaldo Paranhos,
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Exposição de Motivos

A pÍoposta legislativa tem a finalidade de aplaudir o Município de Cascavel,
e consequentemente, as iniciativas públicas que nortearam e que foram rmplantadas pelo Senhor
Prefeito Leonaldo Paranhos, com os investimentos e o planejamento em urbanismo de nossa cidade.

Estar na quaÍta posição entÍe as mais de seiscentas e setenta cidades
pesqüsadas) mostra que Cascavel está no caminho ceÍto em sua admiÍrisúação. O Prefeito Paranhos,
juntamente com suâ eqüpe, sempÍe pâutou pot investimentos pesados e um planejamento urbano
responsável, que pudesse inserir a população, maiores acessibiüdades e comodidade urbanística.
Podemos citar como exemplo, o amplo investimento urbano nos bairros de nossa cidade, com novas
pavimentações, alargamentos e demais melhorias em Íuas e avenidas.

Não nos esquecemos da constÍução do Parque Linear Oeste, os

Ecoparques, eflúe vârtas outtas ações. Cascavel realmente melhorou e avançou nos aspectos
utbanísticos nesses últimos quâtÍo anos. E temos a ceÍtez^, de que o avanço serâ ainda maior para os

próxrmos anos.

Devido â essâ grande conqüsta, esta Casa de Leis não podeda deixat de

Prefeito Leonaldo Paranhos e sua equipe, que com dedicação, empenho e responsabüdade

, coloca Cascavel com â quaÍta melhor cidade em investimeÍrtos e1
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