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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 012/2022 

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: 

"Reestruturação e alargamento da ponte de acesso ao Assentamento 

Fazenda Velha visando à passagem de máquinas para colheita da safra de soja que 

deverá iniciar já nos próximos dias, como também recuperação e melhorias nas 

estradas dentro do referido assentamento." 

JUSTIFICATIVA 

No ano de 2021, mais precisamente no dia 10 de março de 2021, protocolei junto a 

essa administração o Ofício de número 021/2021, no qual já solicitava o referido serviço. 

Como até o presente momento não obtive resposta ao referido ofício e também não 

verificou-se a execução do serviço, e estando novamente próximo ao início do período 

de colheita da soja, produzida em grande escala na região, venho novamente solicitar 

que seja procedido a reestruturação e o alargamento da referida ponte facilitando a 

passagem das máquinas colhedeiras, como também solicitar os reparos e as melhorias 

necessárias nas estradas da comunidade, com o mesmo objetivo. Em anexo, encaminho 

também cópia do Ofício n.° 021/2021. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 14 de Fevereiro de 2022. 

jí 

MARINO KUTIANSKI 

Vereador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IN CIO MARTINS 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

Oficio n.° 02112021 

Inácio Martins. 10 de março de 

Senhor Prefeito 

Após ter sido procurado por pequenos produtores rurais do Assentamento 
Fazenda Velha venho a vossa presença solicitar os serviços de "alargamento da ponte de 
acesso ao Assentamento Fazenda Velha" visando a passagem de máquinas para colheita 
da safra de soja que deverá iniciar já a partir do próximo dia vinte de março, pelas razões 

que passo a expor. 

Inicialmente exponho que deixo de usar a norma regimental que me 
possibilitaria a apresentação de uma Indicação de Serviço, visto a extrema urgência do 
referido pedido, porém, como recebi o pedido dos produtores apenas nesse dia decidi 
encaminhar o pedido através de ofício para que assim possa se agilizar a situação. 

Considerando que a produção agrícola é um dos fatores fundamentais no 
incremento da arrecadação de impostos para o municipio, solicito que tal solicitação seja 
considerada visando dar melhores condições no escoamento da safra, não apenas dos 
agricultores que solicitaram como também a todos os demais da região que vieram a 

necessitar. 	
1 

Posto isso, solicito á Vossa Excelência que através do setor competente sejam 
tomadas as medidas necessárias para o imediato ao ora solicitado para que os produtores 
não venham acumular prejuízos no momento da colheita de suas produções, e ainda 
informo que a comunidade se colocou a disposição para auxiliar o executivo municipal seja 
com máquinas, madeiras necessárias, ou até mesmo mão de obra, para que o serviço possa 

ser executado. 

Atenciosamente, 

A 
ARINO KUTIANSKI 

Vereador 

021 

a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

Exmo. Sr. 
EDEMÉTRIO BENATO JUNIOR 
Prefeito Municipal 
INÁCIO MARTINS — PR  
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