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Lei Nº 2334/1996

CRIA O PROJETO CASA FÁCIL, PARA AS ÁREAS CONSIDERADAS DE
RISCOS.

               Art. 1º -Fica autorizado o proprietário morador de área até a quota 748,50, considerado
"área de risco" que deseje adequar a arquitetura de sua residência, a incidência de cheias do Rio
Iguaçu.
               & 1º - Estas construções sobre pilares, "Pelotis", terão sua área inferior aberta e a área
superior terá uma metragem quadrada máxima de até 70 metros quadrado.
               & 2º - Os interesados no projeto, deverão comprovar que sua renda mensal, não é
superior a 05 (cinco) salários minimos mensais, e que não possua imóvel habitacional, a não ser
aquele em que ele mora.
               Art. 3º -Fica autorizado o Executivo, a firmar convênio com a AEAVI - "Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do vale do Iguaçú", para que esta associação coloque
um profissional de engenharia ou arquitetuta, para desenvolver os projetos, e se responsabilze
tecnicamente pelos projetos perante o CREA.
               & 1º - Estes projetos serão exclusivamente para o programa chamado "Casa Fácil", para
áreas consideradas de riscos.
               & 2º - Este projeto terá todas as insenções que o projeto casa fácil noemal oferece.
               Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de
sua publicação.

JUSTIFICATIVA: As chamadas "áreas de riscos"cota 748,50, poderão ser assoladas pelas
enchentes a  cada 10 a 12 anos. Existe hoje  nesta área, em torno de 4.000 residências, e surge
então a idéia de se fazer a casa fácil adequada a esta região, para aqueles que desejarem adequar
suas residências, com um local acima do nivel das águas, para abrigar seus pertences.
               Isto sem dúvida evitará o grande número de mudanças e consequentemente os gastos
com transportes, e diminuirá sensivelmente os prejuizos, para a nossa população. Por isso,
acreditamos ser este, um projeto de alto cunho social, que sem dúvida beneficiará em muito
aqueles que moram nas chamadas áreas de riscos. Diante do exposto contamos com o espirito
público deste legislativo para a aprovação do referido projeto-lei.

União da Vitória, 04 de setembro de 1996.  


