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Exce lcntíssimo Senhor Presidentc da Câmara NÍunicipal de Casca co lo

ITEQU-EIItO, nos teÍmos do art. 148, IV, do ltegrmento Interno, seja encaminhado pedido
dc provrdências a Companhia de Saneamento do Pataná - SANEPT\R, que tealize a

rnstalação de rede de coleta de esgoto nâ Rua Dimas Pires Bastos, no ttccho compteendido
enüe a Àvenida Barão do Rio Branco e Rua Treze dc N,Íaio, locaüzada no Bairto Country,
Cidade de Cascavel, Estado do Paraná.

E o que Requcr. Sala das Sessôes.

Cascavel, 29 de rnaio de 2019.
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O sanc'amento básico é cssencial pata o dcsenvolvimcnto da vida humana, a difcrcnça de

Cidades que possuem uma rede completa dc tratâmento cle agua potável c coleta de csgoto pcÍânte
as Cidadcs deficitár:ras nessa questão é gigantesca. Podemos utüzar como parâmento o IDH/PNUD
(Inüce de l)esenr.olvimento Humalo) que é calculado pela Otganização das Naçôes Urudas, e que é

utilizado como urn índice para aral-iar o <Iesenvolvimento econômico, social e cultural de um povo,
um dos critérios com maior peso é a questão do saneamento básico, )á que é reconhecidamcnte um
dos scniços mais importaÍrtes para a boa saúde humana.

A Cidade dc À{adngá possú a maior e mais modcrna rede dc saueamcnto básico do interior
do Paraná, no índice IDHN.{,iPNUD a cidadc está na 23" posiçào no ccnário nacional, em
contrâssenso a Cidadc de Âitamila no Patá, que reconhecidamente é dchcitária cm coleta dc esgoto
e está na posição 2776, scgundo dados de 2010.

Claramente o sâneâmento básico reflete em uma série de qucstões do bem-estar humano, sua

necessidadc é rmprcscindivel e inquestionável. O trecho citado na cpigtafe dcsse Requcrimento é o
Írnico que não possú coleta dc csgoto flo Bairto Countw, o que é um absutdo, já quc o bairro
possü praticamente a mesmâ idade de fundação da Cidatle de Cascal'el, ademais o trecho
compreende âpenas tÍês quatlras, E necessáno um sancrmentô básico que atenda a todos, scm
distinçào alguma. Portanto, cssâs são minhas nzões paru a elaboraçào dcsse Requeriment,,,
solicitantlo provi<Jências uÍgentes para a resolução desse problema.

Sem mais pâta o momcnto, extcrno meus votos dc elevada estima e distinta considetação.
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