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Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmar:a Municipal de Cascavel.

INDICÂ, nos temos que Íegem art. 743 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja
encaminhado expediente ao Podet Público Municipal, peÍante a Secretaria de Serviços e
Obras Púbücas - SESOP, solicitando estudos de viabüdade pan que o Município fume
parceia com o Sindica Rural, visando o asfaltamento de estradas rurais, semelhante âo que
acontece na cidade Toledo-PR.

É o qr. Requet. Sala das Sessões.

Cascavel, 17 de agosto de 2021,.

( "rtqa-'Y
Policial Madril
Veteador/PSC

Justif,cação.

Em Toledo-PR ocorre uma parced^ p^rÀ que o asfalto na átea rural possa ser feito em
determinadas regiões deste município, onde os produtores rurais se uÍlem ao Sindicato Rural e se

orgarizam fazendo um levantamento quanto ao trecho que deve ser asfaltado e dos custos eventuais
e postedormente, fazem um chamamento paÍâ esses ÍecuÍsos, onde a Prefeitua participa deste
alinhamento com os produtores e sindicato.

Ao final é levantado os valores totais do projeto, onde os produtores e sindicatos eÍrtÍam
com 30o/o do montante e a Prefeituta atc^ com os outÍos 70%. Quanto ^ patte dos produtores os
mesmos fazem uma espécie de depósito, em Íorma de doação da patte deles ao Poder Púbüco
Municipal, que começa a executaÍ o projeto de asfaltamento rural.

Dessa forma poderíamos aphcar essa ideia na ârea rural de Cascavel, frrmando uma patceria
entre produtores, Sindicato Rural e o Podet Público, pâÍa que as regiões que não contam com o
esperado asfalto possam a parttt deste projeto contaÍ com ele paÍa que possâm ir e vir sem maiores
tÍanstornos, escoando seus produtos e recebendo insumos pâra seus animais ou plantações com mais
faciüdade e aqiüdade, o que traga também umâ rr,atoÍ qualidade de vida, úabalho, Iazer, saúde, e
educação, aptoximando âs pessoas à sua reaüdade.

Entendemos que câso a pzrceria se toÍne possível, isso viria â somaÍ com o grande projeto de

anel de integtação vtárío rural do Poder Executivo Municipal.
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Ante o exposto, Íemetemos a pÍesente Inücação Legislativa, soücitando seja feita uma análise
adequada do presente caso, a fim de que a mesma possa ser atendida.
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