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Ao Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Casca

REQUEIRO, nos termos do att. 148, IV do Regimento Interno, seja encaminhado expediente
ao Senhor Renato Mayer Bueno, Gerente da Companhia de Saneamento do PannâfRegional
Cascavel, solicitando providência no sentido de esclarecer os ptocedimentos que a companhia
está tomando para realtzar a análise técnica, que tetá como objetivo promoveÍ a execução do
desassoreamento do lago munictpal, para fins de orientat o município de Cascavel nas

providências cabíveis na destinação final do material a ser reúado do lago.

E o que Requet. Sala das Sessões.

Cascavel, 22 de novembro de 2019.
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Jusuficação

Â proposta legislativa que âpÍesento busca tão somente tomar conhecimento de quais
são os procedimentos que a Sanepar está tomando pata emitit a análise técnica a ser feita pata a

execução do desassoreamento do lago municipal. Análise esta que tá oientar o Poder Executivo
Municipal quanto à destinação final do material que ali será reúado, pois, conforme for à análise

apontada, esse mâtedal poderá ser tóxico ou não, o que implica em ações diversas a serem feitas pelo
município, vma vez que o material poderá ser destinado a um ateffo ou não.

Necessário se faz com que a Sanepar se posicione aceÍc desta análise a seÍ feita, para
que o Poder Público Municipal possa se planejat e tomar as medidas necessárias quânto ao matedal que

será reúado do lago municipal, quando dos procedrmentos de desassoreamento. A demota em
fornecer essa anáüse impüca em vários problemas, como poÍ exemplo, a degradação a cada dia do
cartão postal de nossa cidade, que vem sofrendo com o assoÍeamento.

Posto isto, espero, pois, contâr com o apoio da Sanepar em esclarecer a esta Casa de

Leis quanto aos procedimentos que estão sendo tomados pata emissáo da anáüse técnica de

desassoreamento do lago municrpal.
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