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cÂuana MUNtctpAL DE cAscAvEL
em: O3r ia,r a.IrNDrcAÇÃo N" J*!t5 ,DE zoz1,

(Propo ne nte : Vereado ra Pro fe s s o r a Liltam / PT)
roto

Excelentíssimo Senhor Presidente daCàman Municipal de Cascavel,

INDICO, flos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seia

encaminhado expediente 
^o 

Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo
Municipal, Leonaldo Paranhos, soücitando melhorias na infraestrutura do bairro

Jardim Vetedas.

É a Indicação. Sala das Sessôes.

Cascavel, 02 de dezembro de 2021.

Justificação

O Jarclim Veredas é um bairro novo, da região sul de Cascavel, e vem crescendo muitcr

rápido. Com o crescimento habitacional, políticas públicas se fazem necessárias, razão que
motivou esta Indicação ao Executivo Munictpal,a pedido dos moradores.

Tendo em vista que o bairro é consideravelmente distante do Jardim Universitário e do

Cascavel Velho, há reivindicação de melhorias ao Poder Público, sendo necessário: rondas pela

Polícia Militar/Guarda Municipal; transporte coletivo passando, no mínimo, pela rua principal do
loteamento; asfalto na estrada Âlto São Salvador; alargamento da Rua Universitárta; ampliaçào da

Rua Academia das Veredas (Bairro Jardim Vetedas), com a Rua Academia (Bairro Universitário);
redutor de velocidade da Rua Universitária das Veredas; melhor iluminação pública, bem como
em toda rede de energia; mediação p^r^ que seja reahzada a entÍega domiciüar de

correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; roçada elimpeza dos lotes

pertencentes à Prefeitura e notificação aos teÍrcnos particulares.

Os moradores encaminharam ao nosso mandato o processo í06.422/202/, côdigo

verificador: BPYC|999, onde pÍotocolaram perante ao Executivo, uma rclaçáo cle rcivindicaçõcs

de melhorias. Para reforçar o pedido jâ formalizado de forma organizada pela comunidade,
reforçamos por meio deste documento legislativo a necessidade de atendimento destas

demandas.

À vista disso, levando em consideraçào a impottância da matêria em comento,
p<ris, contar com vossa especial atenção para atender a preserite solicitação.
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