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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos teÍmos que Íegem o art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja

encaminhado expediente ao Senhor Tales fuedi, Presidente do Instituto de Planejamento de

Cascavel - IPC, soücitando estudos técnicos e anáüse para verrfrcar a possibiüdade de efetuar
o alargamento da Rua Vinicius de Moraes, iruciando na confluêncía da Rua Altemat Dutta,
no Bairo Consolata terminando na confluêncía da Rua Europa, no Jardim Brasília.

É a Indicação. Sala das Sessões.

Cascavel, 16 de julho de2021,.
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Justifrcação

A proposta legislativa que apresento ao Poder Público Municipal, perante o Instituto
de Planejamento de Cascavel - IPC, tem o objetivo solicitar providências paÍa envidar estudos técnicos
para verificar a possibiüdade de alatgamento da Rua Vinicius de Mores no tefeddo trecho ora
especificado neste.

O alargamento da rua pauta-se em antiga reivindicação dos moradores, comerciantes
e principalmente, dos motoristas que trafegam diariamente pela via. Eles rrJlatam que a rua é estreita e
não condrciona a um uâfego sustentável, causando ptoblemas para todos, sendo o maiot deles quando
há o tráfego de veículos pesados fla Írta" que dificulta em múto paÍa os demais veículos.

É preciso que o Podet Púbüco faça os estudos técnicos necessátios e de uma posição
aos moradoÍes, poÍ meio de seu ÍepÍesentante nesta Casa de Leis, informando se há ou não
possibiüdades de alargar a refertda rua.

Espero, pois, contaÍ com a atençào do Podet Público a essa nossa solicitação
Aguardando uma Íespostapara darmos ciência aos moradoÍes que nos cobram providências.
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