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cÂunnn MUNtctPÂL DE cAScAVET

Receb ern to/ar
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara N{unicipal de Cascavel. .,

REQUEIRO, nos termos que regem o afi.749, § 1" do Regimento Interno desta Casa de

Leis, seja encamrnhado expediente ao Senhor Talles Riedi, Presidente do Insututo de

Planejamento de Cascavel - IPC, soücitando infotmações 
^cerc 

das Chácatas Iregulares
em Area Rural, conforme debaudo na Reunião Orünâría do Conselho das Cidades -
CONCIDÂDB, reahzada no dra 6 de outubro de 2027, na Âssociação dos Murucípios do
Paraná - ÂMOP:

1. Encamrnhar relação dos loteamentos regulares que foram consutuídos em Chácara de
I{ecreio em nosso município. Bem como, informar quem são os proprietátios desses loteamentos;

2. Encaminhar, conforme apÍesentado, porém, sem dados, na reunião do Conselho das
Cidades, a relação das chácaras irregulates em âtea tural que fotam levantadas e mapeadas pela
"Comissão de Châcans" coÍrfoÍme exposto pelo Diretor do IPC, Giovanni Tavares.

3. Âpresentar côpia das notificações e o nome dos proprietários das cl:'âcans iregulares,
conforme levantamento e mapeamento reahzado;

4. Encaminhar copia de todos os pÍotocolos feitos no ano de 2018, 2019,2020 e até o
pÍesente momento de 2027, onde identifica os propdetátios que buscam ücença do município para
implantarem Chácaru de Recreio.

É o q.r" Requer. Sala das Sessões

Cascavel,6 de outubro de2021

? r>'**
Policial Madril
Vereador/PSC

JustiÍicação:

Em recente teunião deübetativa realizada na sede da Associação dos N{unicípios doParunâ

- AMOP, no dia 6 de outubro de 2021, com a pteseÍrçâ de reptesentantes do Podet Executivo e das
entidades não-governamentais que fazem parte do referido conselho, um assunto chamou a atenção de

todos, e que foi levantado pelo Senhot Giovani, Diretor do IPC, que estava apresentando acerca das

Châcaras Irregulares em Ârea Rural, inclusive, esse eÍa um dos temâs da pauta da reunião.

O assunto foi irtegularidades que foram levantadas por uma "Comissão de Châcaras",
assim denominada na teunião, composta poÍ uma eqüpe de fiscais da PrefeituÍa em relação a alguns
Loteamentos de Chácara de Recteio em nossa crdade. Foi üto na reunião que há cerca de tdnta e dois
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loteamentos regulares, porém, há vários que após vistotia fotam notificados uma vez que estariam

ilrcgulares. E são essas irregularidades dessas Chácaras que precisamos sabet, como Poder Fiscaüzador.

São essas dúvidas que precisam seÍ sanadas à opinião pública. Esperamos, pois, as

Íespostas ao soücitado.
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