
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 068/2021 

Excelentíssimo Senhores Vereadores: 

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

Câmara Municipal, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicita do a 

seguinte medida de interesse público: 

"Reabertura da estrada de acesso ao Assentamento Evandro Francisco (Fazenda 

Velha) a partir da ponte conhecida como Ponte da Sapecadeira, localizada no Rio da 

Areia, próximo à localidade de Leonopolis". 

JUSTIFICATIVA 
A referida ponte, conhecida como "Ponte da Sapecadeira", fica situada no Rio da í$reia, 

próximo à localidade de Leonópolis e do Assentamento Evandro Francisco. Quando elaborado o 

projeto a finalidade era que essa ponte desse acesso à uma antiga estrada, encurtando a 

distância e melhorando as condições de acesso dos pequenos produtores que residem no 

referido assentamento. 

Após o envio do Requerimento de n.° 02/2021, apresentado por esse vereador, através 

do Ofício n.° 065/2021, Vossa Excelência informou que os gastos com a construção da •onte 

foram na ordem de R$ 272.019,17 (duzentos e setenta e dois mil, dezenove reais e deze sete 

centavos), recursos oriundos do Governo Federal, sem contra partida do município e con luída 

no ano de 2019. Considerando que a ponte não está servindo aos objetivos pelo qu I foi 

construída e os moradores da comunidade continuam a usar o acesso normal que aum nta o 

percurso em torno de dez quilómetros e na estrada usada atualmente também existe uma .onte 

construída em madeira, muito estreita e em precárias condições, e como é do conheci ento 

dessa administração nessa região vem aumentando consideravelmente a produção ag cola, 

com o plantio de soja, necessitando assim de uma ponte com melhor estrutura para 

deslocamento de máquinas agrícolas, é que venho solicitar a reabertura da estrada a pa ir da 

Ponte da Sapecadeira, e assim os recursos ali investidos possam de fato vir a atend r as 

necessidades da população. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, em 07 de junho de 2021. 
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