
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N.° 02/2021 

Exmo. Sr. 
EDMUNDO VIER 
DD. Presidente da Câmara Municipal 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente e com 
que dispõe o Artigo 19, incisos XIII e XXI, da Lei Orgânica Municipal, e os Artigos 22 
VIII, e 309, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requerer, após 
Soberano Plenário, o envio de expediente ao Prefeito Municipal solicitando as s 
informações: 

ase ao 
, inciso 
uvido o 
guintes 

Qual o valor total aplicado na construção da ponte conhecida como Pinte da 
Sapecadeira (Leonópolis, Rio da Areia), oriundos de recursos federais; 
Qual o ano que a referida obra foi finalizada, e 
Qual o valor aplicado pelo município em forma de contra partida 

JUSTIFICATIVA 

A ponte construída é conhecida pela população próxima como "Po te da 
Sapecadeira", e fica situada no Rio da Areia, próximo à localidade de Leonópol s e do 
Assentamento Evandro Francisco (Fazenda Velha). Quando elaborado o projeto a fi alidade 
era que essa ponte desse acesso à uma antiga estrada que ligava ao Assen 1- mento 
Fazenda Velha, encurtando a distância e melhorando as condições de acesso dos pzquenos 
produtores que residem no referido assentamento. 

Considerando que mesmo após concluída a ponte não está servindo aos o jetivos 
pelo qual foi construída e os moradores da comunidade citada continuam a usar o acesso 
normal que aumenta o percurso em torno de dez quilômetros para chegar até a ede do 
assentamento. Na estrada usada atualmente também existe uma ponte para acesso porém 
construída em madeira, muito estreita, e em precárias condições, e tendo conhecimento de 
que os recursos para a construção eram oriundos de convênio junto ao Governo Federal, 
com contra partida do município, é que venho solicitar tais informações para que assim 
possa verificar se os recursos ali investidos estão atendendo as necessidades da população. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Inácio Martins, em 15 de março de 2021. 
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