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Protoco
Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmaru Municipal de Cascavel,

INDICÂMOS, nos termos do art. 1,43 do Regimento Interno desta Casa de Leis,

que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Leonaldo
Paranhos, pâra que seia rcahzado um pÍogram p^Í^ garanúr acesso a caixa d'âgaa

em todas as residências de baixa renda que ainda não possuem, considerando a crise

hídrica â que estamos submetidos.

É a Indicação. Sala das Sessões.

Cascavel, L1 de Novembro de 2021.
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sofa Edson Souza

Vereador,

Vereádor/DEM

f it^^;b*e
Policial Madril
Vereador/PSC

Justificação

Passamos por uma das piores crises hídricas da história de nossa cidade, e infelizmente

se continuarmos sem chuvas, em pouco tempo teremos o racionamento desse bem essencial à

nossa sobrevivência.
Sabemos que a ausência de chuvas se vincula ao forte movimento de desmatarnento e

descuido com o meio ambiente, o que nos obúgatâ, imediatamente, â ações de conscienttzação e

reversão da agressão ambiental.
A falta d'âgoa afeta toda a sociedade cascavelense e de forma mais severa as pessoas de

baixa renda, que não possuem em suas residências um reservatôrio para guardar água clurante os

rodízios.
Assim faz se necessário a inteÍvenção do poder púbüco para que nesse momento tão

complicado possâ se garantir dignidade â essas famílias. Indicamos, inclusivc, a análise da

inclusão dessa demanda no próximo contrato a ser assinado junto à Sanepar.

A presente campanha tem como função diminür a r,,ulnerabilidade das famílias de baixa

renda garuntindo acesso a água potável nos momentos de racionamcnto de água.

Rua Petnambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021

Fone l45 l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www:camâracascavel.pr.gov.br - e-mail:

![

Cascavcl -

rI

em: ,t.lr .l Ir a I

W>-
YereadorafP\


