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Excclcndssimo Senl.ror Pre sidente da Câmata Nftrnicipal dc Cascavcl

RI'iQUEllfO, n()s termos quc rcgem o art. 148, IY do Regin-rento Intefllo desta Casa dc
Lei.s, após rleliberação legislatir.a, seja encanúrhado expedientc ao Excelentíssirno Scnhor
(larlos l{oberto NÍassa.}unior, Governadot do Estado do l)aralá, solicitando seus esforços
uÍgentes para dcterrninar a Compaflhia cle Srneamento clo l)araná - Sanepar, em mâÍrter a

tart[a mininra dc consumo de igua d,r conúibúrte clscavelcnse l()mt. supsendendo de
imcdiato a nor.a tarifa de consumo dc 5mr que vem sendo cobrada e quc é totalrrrerte
ântic()ntlatu,rl, havcndo uma nitidt açào unilateral promcrr-icla pcla Conccssionária cortra o
1\{ur.ricípio dc Cascalcl

E o que Re<1uer. Sala das Sessôes

Cascavel,26 de julho de 2019

ômulo Quintino
\''ereador/PSL

JustificaçiLo

Iixcelcntíssimo Senhor Govcrnadot

(.) povo cascavclefl.se c pÕrque rão dizer o de todo o llstado do Paraná vcm
sofrcndo gravcs prcjuízos financeiros por culpa dc r:ma ação unjlateml feita pela Concessionária que
administra os sen'iços de água e csgoto t;m nossa cida<.le e cstâdo. [:]m uma ação rápida c talvcz
"tasteira", a Sancpar simplesmcnte nr.r ano dc 2017 alterou, sem nenhum acordo ou aditivo conranral,
os lnctros cúbicos mínimc.r de consur:ro da tarifa de água ao contribúrtc.

Corn uma açào rápida, a companhia clec.idiu abalrar a quantidadc de mctros cúbicos,
de 10m2 para 5m:, o que gctou revolta e dcscontcntamento por paÍte da população. A Sanepar, Senhor
Govcrnador, mudou unilateralrncnte o que cstâ\ra pactuado em contÍato e isso gcrou urr-r

cscnloltatrrento difcrenciado na cobtança do consumo, gctando um impacto ncgativo nas Ertanças das

far.nílias mais nccessitadas.

Nio é accitár-el que a concessionária desrespcitc o que foi acordado e assinaclo cm
contrato entre as partes. Isso é latnenthvel e acima dc tudo antiético. O povo cascavelense nãt.: pode
pagar pot algo que não est/,r eln contrâto.

Espcro, pois, )'lobte Gor.crnador, que Vossa Iixcelência tome medidas drásticas
quânto ao praticado pela Sanepar e detcrtnine a hrediata suspcnsão da cobrança ilegal da tarifa mínir:ra
de 5m2.

Â populaçào cascavclense aguarda tesposta ao solicitado.
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