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OFÍCIO Nº. 501/2021 
 

Miraselva, 21 de setembro de 2021. 

 
Senhor Chefe da Divisão de Agricultura e Abastecimento: 

 
Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Luiz Carlos Maetiasi, 

em sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro, dirigimo-nos respeitosamente para requerer 

esclarecimentos de Vossa Excelência, em relação ao seguinte questionamento:  

 

1) Solicitamos que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre as tratativas para a implantação do 

projeto de limpeza e recuperação das minas e nascentes do município. 

 

Ressalta-se, em princípio, uma alternativa de conservação e proteção das minas d´água: o Projeto 

Água Limpa, idealizado pelo governo do Estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – 

Iapar-Emater (IDR-PR). Segundo o extensionista rural Ricardo Augusto da Silva, do IDR-PR, em entrevista 

concedida ao Sistema Faep, é possível proteger as nascentes do assoreamento e de possíveis contaminações 

utilizando a tecnologia solo-cimento, uma técnica simples, de baixo custo e facilmente replicável.  

 

Primeiro, é realizada uma limpeza geral das nascentes, visando retirar possíveis impurezas. Depois, 

são depositadas em toda área das nascentes pedras irregulares (pedra ferro), a fim de realizar o processo de 

filtração física da água. Após, é colocado os canos ladrões, de abastecimento das caixas d’água. Por fim, as 

nascentes são lacradas com uma mistura de solo com cimento (três partes de solo para uma de cimento). 

 

 Neste contexto, solicitamos a Vossa Senhoria que entre em contato com os representantes da Emater, 

para verificar a viabilidade de lançar o programa em Miraselva, bem como comunicamos que diversos 

municípios aderiram à iniciativa, a exemplo de Corbélia, Paranavaí e Arapongas. 

 

Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, aproveitamos para renovar os protestos de 

consideração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

 

VALDAIR APARECIDO PALLA 
    Presidente 
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