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Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel. rotoco

REQUEREMOS, nos temos que Íegem o art.148 - Â do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seia consignado nos Anais Legislativos, Votos de Louvor e Congranrlações ao Prefeito
Leonaldo Paranhos, pelo Prêmio Nacional Band Cidades Excelentes na categoria geral,
acima de 100 mil habitantes.
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E o que Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 24 de tovembro de 2021,

Leal
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Cidão elepar
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d,
Edson Souza
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Valdecir Alcântata

Vereador/PATRIOTA

Justificação

O Ptefeito Leonaldo Paranhos, em data de 23 de novembro patticipou em Brasflia, da

cerimônia de entrega do Prêmio Band Cidades Excelentes, pÍomoüdo pelo Grupo Bandeirantes de

Comunicação em patceria com o Instituto Âquila.

Ftisa-se que o prêmio é uma parceia do Grupo Bandeirantes com o Instituto Aquila. O
instrumento empregado na avahaçáo é o Indice de Gestâo Municipal Aquila (IGMÂ), que utiliza
conceitos de big data e teúne as informações púbücas mais atualrzadas de todas as cidades do país.

As cidades são ptemiadas em seis categotias: geral, eficiência fiscal, educação, saúde e bem-estat,
infraestrututa e des envolvimento s ocioeconômico.

O município de Cascavel se destacou fla categoria geral, ackna de 100 mil habitantes,
conquistando o 3" lugat, entÍe as ttês melhores do país.

Importa salientar que, é no município que a vtda efetivamente acontece, ou seja, é impoÍtante

teconhecer e celebrat os gestoÍes que, dentro de um espírito de serviço púbüco pelo bem comum, se

a entÍegaÍ o melhor que têm de si pata a sociedade.

Dessa forma, é imprescindível não reconhecer o trabalho rezltzado pelo Prefeito
em suâ gestão traÍIspâÍente, inovadora, e crtativà, a revolucionou o modelo de

no município de Cascavel.
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