
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 022/2022 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, 

que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte 

medida de interesse público: 

"Construção de uma boca de lobo em frente à residência do senhor José 

Cardozo, na Rua Waldemar Otto, no Conjunto Habitacional Bela Vista". 

JUSTIFICATIVA 

Conforme já citado por minha pessoa através da Indicação de Serviço de n.° 

093/2021, com cópia em anexo, continua visível a situação em relação ao esgoto a céu 

aberto e que fica constantemente escorrendo pelas ruas desse conjunto habitacional. No 

local indicado já existe uma rede de galeria pluvial e a construção de uma boca de lobo 

poderá vir a auxiliar no momento, mesmo que de maneira paliativa, para que esses 

rejeitos de esgoto não continuem a se acumular na rua em frente as residências, como 

também auxiliará no escoamento das águas pluviais. Reafirmo a necessidade de que o 

local necessita de uma obra de saneamento básico que venha a atender todos os 

moradores, porém, no momento o serviço indicado com certeza melhorará de alguma 

forma para os moradores. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, em 07 de março de 2022. 

ARINO KUTIANSKI 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO 1)0 PARANÁ 

INDICAÇÃO DE SERVIÇO N.° 093/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico. de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regime Interno, que seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de 

interesse público: 

- "Execução de obras de saneamento básico nas seguintes comunidades: Bela 

Vista; Curtume. Javaski Vila Nova". 

JUSTIFICATIVA 

Considerando que nenhuma dessas comunidades é contemplada com serviços de 

saneamento básico, apresentando assim várias dificuldades para os morad res, e 

considerando ainda que saneamento básico representa saúde da população e ale de ser 

um direito ainda vai representar economia nos investimentos do próprio setor de s úde, é 

que venho sugerir a presente solicitação de serviço. 

Destaco ainda que existe, já aprovado por essa casa, a Operação de Crédito 'unto ao 

FINISA, no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), cujos recurso poderá ser 

aplicado na execução do saneamento, nada mais justo que essas vilas recebam o 

saneamento, como também o município pode buscar parcerias junto ao Governo do Estado, 

através da SANEPAR para execução dos serviços. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, PR, em 18 de outubro de 2021. 
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