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Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Fernando Hallbery/PPL, nos teÍmos que regem o
art. 11.6 do Regimento Intetno desta Casa de Leis propõe a Mesa

a sua leitura flo Pequeno Expediente, seja
encaminhada esta indicação ao Poder Executivo Municipal,
perânte a peÍante a Cettrans - Companhia de Engenharia de
Transpotte e Trânsito, solicitando que seja reabzado um estudo
p^tà implantação da sinalizaçáo adequada em ftente ao Cenúo
^
de Educação Infantil Montessotiano Baby.
Diretota, após

É aInücação.

Sala das Sessões

Cascavel, 9 de maio de 2017.

h**"'hd
Veteador/PPL

Justificação

A presente indicação

faz-se necessátia em carâter de urgência, tendo em vista
que a segurança das crianças e dos pais que levam os seus filhos até o Centro de Educação
Infantil Montessoriano Baby, locahzado no Recanto Tropical, eflcoÍrtÍa-se em risco pela falta de
sinahzaçáo no local.

O Centro Educacional

recebeu apenas a demarcação de ârea escolat p^ta o
estacionamento dos veículos, sendo necessária a implantação de uma faixa de pedeste em
frente à instituição, pois a via recebe um tráfego intenso de veículos com velocidade elevada.
Esta indicação é atendendo à solicitação da direção da instituição assim como
dos pais das cdanças. Desta forma solicitamos o estudo da viabilidade para implantação de uma
faixa de pedesue em ftente à instituição.

Encaminhâmos em ânexo à solicitação encaminhada pela direção do Centro
Educacional auavés do Radar Cidadão.
Seguem abaixo

foto e fÍente ao Centro de Educação Infantil Montessoriano

Baby:

Rua Pernambuco,
Fone

l45l 3321-8800

-

1843
Fax

-

l45l 3321-8881

Centro CEP 85810-021 Cascavel - Paraná
- www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br
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Fone

Rua Pernambuco,

1843

l45l 3321-8800

Fax la5

-

-

l 3321-8881

Cascavel - Paraná
Centro CEP 85810-021 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov,br

