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Institui no calendário oficial de eventos do Município de

Czrscavel, o Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis.
Í-rriviui r-, Lc.i :rLl ;'i.l

A Câmara Municipal de Cascar.el, Estado doParuná, apÍova

Art. L" Fica inserido no calendário de evefltos do município de Cascavel, o Dia dos
Catadores de Materiais Recicláveis a set comemotado no üa 7 de junho.

Att.2" Esta Lei cntrâ em vigor na clata de sua publicação oficial.

Palácio José Neves Formighieri, 69" aniversário de Cascavel.
Em 1de abnlde2021,.
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Justifrcação

No dia 7 de iunho de 2001 mais de 3 mil pessoas tomaram as rLrâs da Esplanada dos
Ministédos em Brasflia reivindicando os direitos dos catadotes de materiais tecicláveis. Foi então que o
Movimento Nacional de Catadores de N{atcdais Recicláveis (1\4NCR), surgiu cravando com luta a

semente de um novo munclo mais iusto e sr.rstcntár.el. Pot isso, o üa 7 de junho é o dra escolhido, em
tespeito a luta ernobitzaçã,o nacional.

E sabido por todos a importância das Cooperauvas de Catadores de Papel Recicláveis
exeÍcem paÍa o meio ambiente altamente qualificado de nosso Município. São pessoas que se dedrcam
todos os dias em coletar e fazer dcstinaçào final correta do lixo que é depositado em nossâ cidade. São

Coopetativâs que merecem nosso respeito e admrração.
Em respeito a funçào social, socioeconômica, inclusão de associados, consciência

ambiental, é que se propôe o prt:setlte pro;ctt-r com ânimos de reconheceÍ a nobre atividade e voltar o
olhat do Poder Público a esta classc de trabalhadores que tanto contÍibuem com o município.
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