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Ítêcebi

Excelentíssimo Senhor Presidentc da Câmara I'Iunicipal dc Cascavel.

III,QLTER nos tcrmos clo art, 148, IV, do Regrmento Intemo, quc seja encaminhadcr
pedido de providências à Companhia de Saneamcnto do Paraná - Sanepat, localizada na

Rua l-)ngenheiros Rebouças, n" 7376, Bairro Rebouças, Curitiba - PR, pam que tcalizc a

instalaçào dc rede de coleta de esgot() na Rua Yeneza, oo trecho compreendido eÍItre a Rua
Holanda até o seu filal, sentido nortc para o sul, localizada no Bairro Cascavel Velho,
Cidade de Cascavcl PR. Seguem fotos, cm anexo.

E o que Requer. Sal'a das Scssões

Cascavcl, 16 de setembro de 2019
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.lustificrtiva.

O saneameuto básico é cssencial para o descnvolvhrcnto dâ vida hlrmana, a difctcnça dc
crdades quc possuern urna tede dc tratamento de água potávcl c colcta de esgoto perânte as Cidadcs

deírcitárias ncssa questào é g.igantesca. l)odemos utilüar como pârâmcnto o IDH/PNUD (Indice de

f)e senvolvimento Humano) que é calculado pela Orgaruzaçào das Naçoes Unidas, c quc é utiiizado
corn() ur"r.r índice pata avaliat o dcscnvoh.-imento econômico, sr:cial e cultutal de um povo. LJm dos
ctitérios com maior peso é o saneamcnto básico,;á que é reconhccidaftcntc ufir dos sen'iços meis

impottantes para a boa saúde humana.

Â Cidade de NÍatingá possui a maior e mais modema rcdc de sanearnento básico do intcdr>r
do Parat.rá, no índice IDHI\'I/PNUD a cidadc está ta 23" posição no ccnluio nacional, em
contrasseflso a Cidadc dc Altamrrl no Patá, quc tcconhecidarnente é dehcitária em colcta dc csgoto
c csth na posiçào 277íf, scgunrlo dados de 2010.

Claramcnte o sâneâmento básico rcflctc cm uma série de questões do bcm-cstar humano, sua

necessidade é imprcscindír'el e inqtrestionávcl, tnnto parâ a saúde, bem como pata autocsdrnl e

tlignidade das pessoas.
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t.\o llairro Cascavel Velho, lotcamcnto Jardim Veneza, na cidadc dc Cascavel - PR, um
pequeno trecho cstá scm rede cle coleta de csgôto, cctca de quatro quadras oflde dczcnas dc famílias

cnr situaçào precátia residem. Flm visita ao local foi possivel ver ctiancas brincando na rua em meio
ao esgoto corrcnclo a céu aberto, LiteraLmcntc âs pcssoas estâo em côntato com agcntcs causadotes
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de doenças. A rcalidade da locaüdade é insalubrc, é de exüema utgência quc a Sancpar rea)jze a

instalaçào de redc dc coleta de esgoto para cvitar que as pessoâs que moram ncsta rcgiào seiam

contaminadas com doenças c sofram consequências pela falta dc investimentos do Poder Público.
Flm quc pese a Sanepar ser uma compâÍlhia de sociedade dc cconomia rnista, isso não isenta ela dc
sua responsabilidade social.

Sem mais para o momcnto, externo meus votos de elcvada cstima e distinta considetaçào
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Âdemais, o scniço de esgoto nào é gratuito, postedoÍmente â empÍesa terá scus invcstmentos
retornados pela cobranca <1o seniço. O que está scndo solicitado nada mais é que trm dücito dos
cidadàos que âssumem umlr contÍapattida clisso. 'l.oda a socicdadc ganha. O Poder Executir.o,
diminuindo seus gâstôs com saúdc, o meio arnbiente e ptincipalmcntc as pessoas que tem â suâ

vitalidade asscgurada. Espero, pois, quc a companhia erija esforços pâra a consttuçio dc tede cle

coleta de esgoto no ttecho supracitado.

ZI

t

!



@âmsrs frlunicipst üe @ssru[el
ESTADo no eanaxÁ

l
I

I

I ?

M
I

,1



ESTADo oo eaRatliÁ

N

.

i



ffi 6âmuru f,luntctpsl be @ugcsl,e[
ESTADO DO PARANA

I
.*ar


