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(Ptoponentes: Vercarlor Serginho fubeiro/PDT e Vcrcador Catlinhos Olivena/PSC)
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Bxcelenússimo Senhor Presidentc da Câmara NÍunicipal de Cascav Rêce

RI,IQUER nos teÍmos do art. 148, IV, do llegimento Interno, q se,â Édo
pedrdo de providônci.as à Âsscmblera Lcgislativa do [istado do Pal anA, localizacla no Centro
Cír.'ico da Cidade dc Curitiba, peÍante aos Excelentíssimos Senhores Deputados lvlárcio
Pacheco/PDT, Coronel I-ee/PSL e Professor LemoslPT que solicitem ao Govetno do
Estado do Paraná para quc realize a limpeza e dcstinação correta dos resíduos do tetcno
onde está localizado o desativado Colégro Estadual Washingtoo Lüz c as antigas
instalaçõcs da Escola lvlunicipal Gladis l\{aria Tibola, tsairro Ccntro, Cidadc de Cascavcl-
PR, e que inicie com urgência a construção da Delegacia Cidadã.

É ,-, que Req,rct. Sala das Scssões.

Cascavel, 28 de agosto dc 2079.

velrâ
Vere r/PSC

Justi6cativa

O tertcno locaüzaclo eÍltÍe as ruas fuo dc Janeiro, 25 cle Âgosto, Santa Catarina e Eduardo
Tadeu i\'Íelani, número predial 839, Bairto Centro, já foi a escola integrada N{unicrpal Gladis lMaria
Tibola e Colégio Flstadual Iüashingtor Luiz, mas hoje nào pâssa um terreno abandonado que se

totnou local propícío p'a,ra o acumulo de ILxo e r.ctor de docnças como a dengue.

À átea está encravada no centro da cidade, em um local tle densidade populacional grande,
com â presença nas proximidzdes de instituições dc ensino, hospitais, Centro [,sportivo Ciro Nardi,
restâurâÍltes e demais locais onde diariamcnte milharcs de pessoas passam. F,ssa grande dcnsidade
somada ao fluxo intcnso de pessoas eleva a preocupação pela exrstência de um espaço abandonado
orrdc hoje é propício prra a pÍesença de focos dc mosqüto Aelu AegpÍi que transmitem mútes
docnças letais para a vida humana, Fotos enviadas, em anexo, mosúam as condições do terreno, e o
estado de abandono total, su)cta e descaso com umt átea que poderia ser utilzada de maneira
cficiente pata a instalação de um equipamento púbhco que atcndesse os munícipes. Adcmais, o local
está scndo utiüzado por andarilhos e por tÍânseuntcs que utilizam os espóüos para o uso rle drogas
ou praticar outros dcütos e uansgressôes.

Solicitamos, a parú das infotmações expostas, que os nobres Depurados cÕnstruâm um
esforço con)unto pâta que, jurtto ao Govemo clo Estado, pôssâÍnos dar uma dcstinação cotrcta
àquele espaço, utüzando-o da mancira mais cficiente, respcitando os princípios quc norteiim lr

.r\dmrnistraçào Púlrhca e atcndendo as dcmandas da populacão. Sern mais para o momento,
exteÍtamos nossos votos de elevada estima c disdnta consideracào.
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Município de Cascavel
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

Dados da EdiÍicação

Dados da Consulta
Cadastro: 169204000 lnscrição: 0131.0018.0001.0000 Data 26loal2119

Dados Cadastrais

Loteamento: CURITIBALOT.

Logradouro: 25 DE AGOSTO

Área Lote (m"): '12650.0 Testada Princlpal

Quadra: 0018

Númêro: 839 Bairro:

1 '10.0 Testada Secund. (m):

Lote: 0001

CENTRO
't1o,o Árêa un. (m'): 3616.56

Latitudê:

Longitudê:

240 57' 36.25" S

530 27', 24,86" O

N

?h'
..Yf

Informaçõês TêrritoÍiais
Patrimônio
Construido PÍes Perm

Pêdologia
NÂO

ZFAU-SUOC 1- Fragilidade

Sim

Sim

PIano 1,00

lnÍorÍnaçôes de Edificação
Revestim. Externo
ÍIPOLOGIA PGV

CobeÉura
Fâchada

Forro
IOADE APARENTE

lnstal.Sanitaria
Paredes

Posição
Estrutura
Utilização

Reboco

APARTAIVENTO

Cimento Amianto
Recuada

Madeira
'19

lnterna

Alvenaria
lsolada

Concreto
Colégio

Situação Conslrução
Agua
Esgoto
FAIXA IDADE APARENTE

Gerador de Lixo
Instal, ElétÍica
PADRÃo PGv
P iso
Tipo
Ocupação
Estado de Conssrv.

Frente

Rêdê

Rede
'11 a 3oanos - Fâtor 0,75
SEM COLETA DE LIXO

Embutida

PADRÃO MÉDIO

Cimento
Const. PÍecaria

RuÍnas

Bom 0,90

ffi?\F#
c3-s.-c".+YEt

Calçada
MuÍo
Topografia
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