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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N° 038/2022 

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: 

"Solicito ao Poder Executivo Municipal abertura de uma rua no 

Prolongamento da Rua Duque de Caxias, após o cruzamento com a Rua Benjamin 

Constant, lado direito da via". 

JUSTIFICATIVA 

Foram encaminhadas a mim, enquanto vereador de Inácio Martins/PR, 
reivindicações e um abaixo-assinado por parte de moradores na Rua Duque de Caxias, 
prolongamento desta após o cruzamento com a Rua Benjamin Constant, lado direito da 
via. Conforme constatado por mim os proprietários estão sofrendo com a falta de uma rua 
para acessar a entrada de suas residências, é feito o recolhimento de Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU) destas propriedades, na guia de recolhimento consta como rua 

sem denominação. 
Visando o conforto e acessibilidade dos moradores a suas casas, assim faço a 

proposição ao Executivo Municipal para realizar com urgência abertura de uma rua no 

local indicado. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 28 de março de 2022. 

MARINO KUTIANSKI 
Vereador 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 



Ofício n° 001/2022 

Inácio Martins, 28 de março de 2022. 

Prezado Senhor 

Eu, LUIS ANTONIO DIAS DOS SANTOS, inscrito no CPF sob n° 757. 

193.129-00 e RG 5.390. 983-3, residente e domiciliado no município de Inácio 

Martins/PR, venho através de o presente requerer ao Ilustríssimo senhor 

Vereador Marino Kutianski, que apresente proposição para o Executivo 

Municipal, a fim de realizar abertura de uma rua para dar acesso a minha 

propriedade e demais moradores conforme segue em anexo abaixo-assinado 

de todos os interessados. 

Atenciosamente, 

LUIS ANTONIO DIAS DOS SANTOS 

Ilmo. Senhor 
Marino Kutianski 
Vereador 
Inácio Martins - PR 



ABAIXO ASSINADO 

Moradores da cidade de Inácio Martins com a situação em relação a abertura de 
rua no prolongamento da rua Duque de Caxias após o cruzamento com a rua Benjamin 
Constant lado direito da via, que impossibilita o acesso dos moradores a suas 
residências, solicitam providências urgentes por parte do Poder Público Municipal visto 
que são muitos os prejuízos causados a estes moradores com a falta de uma via para 
acessar suas moradias. 
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