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Excelentjssimo Senhor Presidente da Câmara Murucipal de Cascavel.
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REQUEIRO, nos termos do art. 148, IV do Regimento Interno, seja encaminhado, junto à

Companhia de Saneamento do Parunâ - SaneparfRegional Oeste - Cascavel, solicitando estudos
desta comp anhia, da possibilidade de estender a rede de fornecrmento de ágaa úatada, cerca de 1.

mil meúos, hoje existente até o cemitério, na Linha Castelo Branco - Distrito de Juvinópolis, em
Cascavel, noParanâ.

É o qo" Requer. Sala das Sessões,

Cascavel,28 de Outubro de 2020
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Justificação

Trata se de uma grande demanda das famílias que moÍam nas comunidades instaladas as

mâÍgens desta estradarural, após o cemitério (até onde vai à rede instalada). Mesmo não sendo um
grupo expressivo de famíIias instaladas mesmo não justificando os investimentos na ampüação da
rede, propotcional ao ÍetoÍno financeiro, destaco que se trata de famílias com direito social a água

tatada, sob o dsco de prejudicar a saúde ou enfrentar dificuldades pela falta deste importante
produto na vida de crianças e de adultos. Os investimentos em rede de água será exemplo de
melhodas no saneamento paÍa ofetecer quaüdade de vida à estes moradores do campo, que,
inclusive em épocas de falta de chuva, a âgua tratada pode até ajudar nâ mânutenção de hortas e de
outras necessidades emetgenciais.

Pelo motivo expÍesso, espeÍamos contaÍ com o apoio desta secretaría para darmos
solução a este pedido.
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