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N{unicipio de Cascavel, o evento "I)ía Nacional da
Consruçã<.: Social - DNCS",

A Câmara lr{unicipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprova:

Art. 1" Esta lei institui, no Calendário O6cial de Eyentos do llÍunicípio dc Cascavel, <r

evento "I)ia Nacional da Construção Social - DNCS" a scr rcalizado ânuâlÍnente, no tetceiro
sábado do mês dc agosto.

Art. 2" Esta lei entra cm vigr-rr na data de sua publicaçâo oficial.

Palácio José Nevcs Formighicri, 67" aniversátio de Cascavel.
Cascavel, 3 de setembto de 2079.

Â Câmara Brasileira da Indústda da Construçâo (CBIC) e o SINDLÍSCON
PARÂNÁ/OESTL por meio cle seu Comrré de r\çào Social e Cidadania - CASC, c com a

cortealizaçào do SII,SI Nacional, pÍornove todos os anos o D.ia Nacional da Consltução Social
(DNCS), ação que se consolida parâ o sctor tla constn:çào civi.l como sínbolo de
tcsponsabilidade social. E um molnento de comemotação da parccda cntrc cnrprcsátios,
trabalhadores e fomecedotcs, numa liçào dc plena cidadarua.

O DNCS ó tcalizado simultaneamente em várias localidades do país (em totno de 30),
em Cascavel, a decisiva e entusiasmada adcsão das entidades já resultou em muito sucesso ao lnal
das ações. No total já forarn teaüzadas oito edições do evcnto na cidadc dcsdc 2012; C)comc rnais
espccihcadamcnte no terceiro sábado do mês de agosto movimentando cerca de 1.500 pcssoas
por ecLição e a cada uma das cdiçõcs âs pcssoâs rcccbcm apr<.rxi-r::aclamente 10 atendirnentos cada;

entre eles estão: exâmes, testes rápidos, corte dc cal:ckr, confccção tlc documcntos, oficinas,
oricntações, aLimentações eÍrtÍe outfos.
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Em Cascavel acontece no Cenúo dc Convenções e tvcntos das th às 17h c contâ com
r'ários espaçr.rs para melhor atcnder os patticipantes: Espaço Tccnologia, N{ateriais r
Equipameltos; llspaço das Instituições com orientações e atir.idadcs tlir.ersasi Espaço da
cidadania; Espaço saúde; E,spaço de rccrcação, esporte, lazer e educação; Espaço gastronômico
além dos vários sorteios cle bnncles dutantc todo o dia do evcnto.

Sào r,ários parceiros, cntidades e pattocirradores que se reúncm no intuito de promover
uma ação social benéÍica, efrciente e com resultados prestando atendimentos gratuitâmente para
todos os participantes. Sáo mobilizadas cm médra 50 entrdadcs c empÍesas e aproximadamente
350 voluntári<.rs em cada ediçitr.

Em todas as edições é prezado ambém pelo bem estar dos parcciros e organizadorcs
para os quais sio oferecidas camisctas, bonés, squeezcs e âlimentâçãô grâtuita-

Pam melhor envolver os patticipante e elúdadc todos os anos é criada uma campanha a

nível nacional com um tcmâ específico a ser trabalhado dwante o cvento, em 2018 o tcma ftri "O
funrro dos nossos filhos" c o tcmâ deste ano QO19) 

*O mundo esta mudando, e você?".'

Portanto, pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobtes Edis na aprovaçào
desta proposição. Sem mais parâ o momeflto, cxterno meus votos dc elevada estima e distinta
considetaçã<;.

l Fonte: Fatima M. Benetti Dutra, Gêstora de Comitês, SINDUSCON PARANÀ - OESTE
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