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Flxcelentíssimo Senhor Presidentc da Câmara Ntlurucipal de Cascavel. -
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REQUEIR(), nos tetmos do art. 1.19, § 1" do Itegimcnto Intcrno, seja

expedicnte a Senhot Wagncr Yonegura, Secrctário N{unicipal de N.Íeio Ámbiente, sobrc
espaço ccdido a Coopcraúva de Ação e Rcciclagcrn de Cascar.'cl e Região - Carernel.

1. O espaço utilizadc pela Coopetativa dc Àção c Reciclagetn dc Cascavel e l(cgrào

- Caremcl, é dc responsabilidade da Âdmimstaçào Pírblica N{unicipali Ser.rdo posirir.a a

respostâ, cnviar cópia do tefino cle ccssào do espaço.

2. Scndo positiva a Íesposta do item 1, é de propriedade do município ou é alugado
o espaço? Send<i alugado, enviâr cootato de aluguel.

3. O espaç<.r cedido a Catemel possrú Alvará dc licença de funcionamento, laudo de

vistoria do corpo dc bombciros, liberação da vigilância sanitária, e demais documcntos
eúgrdos para a ocupaçào e uso do local? I,lnviar cópia dc demais clocumentos sobrc o
espaço.

4. Sendo positiva a resposta do itcm 1, a Secretatia \{unicipal dc Meio Àmbicnte foi
infotmada ou notiírcada sobre possíveis irtegularidades do local cedido a Catcmel? Scndo

p<.rsitiva a resposta, encarninhat cópia desscs documentos.

E. o que llequer. Sah drs Sessircs.
(iascavcl, 31 dc maio dc 2019.

lto

Justrficação.

À Coopcratirz de Àçãr: e Rcciclagcm de (lascavcl e Região - Caremcl, é um irnportante
expoente de reciclagem de matcriais cm nossa cidadc e de grande importância para salvrguatdat um
meio ambiente equiübrado e ptopiciat uma economia tle recutsos flanlrais. Para tanto, é necessário
um espâço adequado para a cooperativa e o auxilio do I'oder Público para auxüa pcssoas tão
caÍentes e que todos os dias sào tcsponsár.eis por zelat pelas nossas tuas e meio ambientc. Com c:

intuito dc comptcendcr as açõcs qnc vem scndo tomadas cm Cascavel cnr,'io estc Requcrimerto.

Sem mais para o momento, exteílo meus yotos de elevada estima e distinta considcracào

\rereador/PPl ,
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Município de Cascavel
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Dados da EdificaçãoCASCAVEL

Dâdos da Consulta
Cadastro: 2100049822 lnscriçáo: Data 31/05/2019

Oados Cadastrais

Loteamento: CASCAVELGLEBA

LogTadouTo: ESTRADA ÁREA RURAL

Área Lote (m"): 242OO.O Testada Principal

Número:

0.0

Quadra: 0240

Bairro:

Testada Secund. (m):

Lote: 24OB

ÁREA RURAL

0.0 Áreâ Un. (m'z): 0.0

Lalitude:

Longitude:

240 55', 10,93" S

530 29' 10,64" O
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lnfoÍmaçÕês TeÍÍitoriâis
Patrimônio
Construido Pres Pêrm
Pedologia

Calçada
iru ro
TopograÍia

lnÍoÍmagõês dê Edlílcàção
Rêvestim. Externo
TIPOLOGIA PGV

Cobertura
Fachada
Forro
IDADE APARENTE
lnstal.Sanitaria
Paredes

Posiçáo
Estrutura
Utilização

Situação Construção
Agua
Esgoto
FAIXA IDADE APARENTE

Gerador de Lixo
lnstal. Elétrica
PADRÃO PGV

Piso
Tipo
Ocupação
Estado de Conserv.
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