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Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel

REQUEIRO, nos termos que Íegem o att.74B,IV, do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhot Renato Mayer Bueno, Gerente Geral
da Companhia de Saneamento do Pzraná - SANEPAR, solicitando estudos técnicos
para esta companhia fazet a captação de âgua do Rio Tormenta, o qual nasce atrás da

Ytla Caiatt, para que este faça a captaçào por meio dos Bairros Cascavel Velho, Itâlta e

Região.

É o q,r. Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 18 de março de2020.

@ 'a'+ Js'-{
Policial Madril
Vereadot /PMB

Justificação:

Venho pelo ptesente soücitando estudos técnicos para possível captaçáo de água do Rio
Tormenta, o qual nasce atrás da Vila Caim, e pâssa pelo Bairro Cascavel Velho.

Impende destacar que, o Rio Cascavel tem um baixo volume de água e com o
crescimento populacional no município de Cascavel, futuramente,hâ a possibiüdade de gerações
sofretem com o tacionamento de água.

Âlém disso, é importante frisar que o município de Cascavel vem constantemente
softendo com a falta de água nos bairros, tendo em vista que romprmentos, falta de chuva e o
calor intenso tem sido os principais fatores para problema.

Âinda, de acotdo com a Sanepat, a cidade corÍe o tisco de ter ptoblemas de baixa

pressão e até mesmo de falta de água em alguns pontos da cidade.

Ou seja, é imprescindível que a companhia reahze estudos técnicos e avançados paÍâ o
futuro, buscando soluções e caminhos que sejam viáveis para melhoraÍ a esúutura de captação da

de águas, as quais sejam suficientes para atender a grande demanda de população, a qual vem
aumentando a çada ar,o.
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