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Flxcelentíssimo Senhor Presidcnte da Câmara \'Íunicipal dc Cascavel.

REQUEIRO, l1os termos do art. 149, §1" do ltegimcnto Interno,
cncaminhado expedicnte ao Excclentíssimo Scnhor Wagnet Seit Yooegura,
Secretado N{unicipal dc lr.Íeio Àmbiente solicitando as seguintcs informaçôes
acerca dos pagamcntos de coleta de lko.

1) De quc modo sào calculados e contralados os quilômetros dos caminhôes
que realizam a colcta de lixo?

2) Como são realizados os pagâmentos por quilômctos todado?
3) Fotnecer cópia dos relatórios dos quilômctros rodados pelos cami-nhões.
4) O prcço do deslocamento do aterro até a cidadc é o mesmo pago pelo

deslocamcnto dento da cidade?
5) O ptcço pago peio caminhão vazio e lotado é o mesmo?
6) O sistema utilizado paÍa a pcsagem do lixo é digital ou manual? Caso seja

realüada de forma manual, por quais motivos nào foram implantados sistemas digitais?
7) Fotneccr cópia dos registros de pesagem de janeiro de 2018 á abril de

201,9.

8) r\ qucm peÍtcncem os caminhôes utüzados nas coletas dc üxo? F-ornecet
cópia dos documentos dos r.eículos.

9) Quantos funcionários rcabzam o sewiço de colcta de lixoi Fornecer cópia
da documentaçào de conüato de cada funcionátio da empresa prcstadora do serviço de
coleta.

10) Quantos funcionários são utilizados no sen'iço de vartição manuali
Fornccet cópia da tclação dos funcionários e seus tcspectivos coÍrtÍatos de ttabalho.

11) O municípir-r possú um conttole de quantos quilômetros devcm ser

varridos diariamente? Se sim, fornecer uma cópia da rclaçào da médra diária dc variçào?
12) fim caso negativo a qucstão 1, por quais motivos o município não julga

neccssário realizar um controle da varrição?

E o que l(cquer. Sala das Scssôes
(iascar.cl,30 de maio dc 2019
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Á ptesente ptoposição r.isa obtet melhotes informaçties quaÍrto âo

contrato de ptestaçào da coleta de [Lxo, pois como iá corrhccido ó um contrato câro

ao murucípio, sc não, o mais cato da histotia, pot conscguintc, é cato a população,
sendo necessátio comprecndet melhot o que está scndo pago e como está sendo
cobtado, pata que assim possam set sanadas as duvidas levantadas a populaçâo que
ptocutâ este gabinetc.

Espero, pois, contâÍ com â âtenção do Poder Executivo.
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Justificação.


