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OFÍCIO Nº. 017/2023 
 

Miraselva, 23 de março de 2023. 
 

Excelentíssimo Senhor Deputado: 
 

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos respeitosamente a fim de requerer a Vossa 

Excelência que empenhe esforços e interceda, através de emendas parlamentares ou junto aos órgãos 

competentes, como a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Instituto Água e Terra, por recursos a 

serem utilizados na elaboração do projeto técnico necessário à obtenção de verba para a realização das 

obras de uma rede de esgoto, que englobe rede de coleta e tratamento adequado, com o propósito de 

contemplar o município de Miraselva. 

 

 

Ressalta-se, em princípio, que o saneamento básico é uma política pública essencial para a 

população ter melhor qualidade de vida e seu processo de instalação movimenta toda a economia, com 

a geração de emprego e renda. Inclusive, o governo do Estado priorizou esse setor nos últimos anos, 

beneficiando moradores de centenas de cidades. Por conta desse importante trabalho, tornou-se 

referência na prestação desse serviço.  

 

 

Acentua-se ainda que, análoga à realidade vivenciada por uma significativa parcela de prefeituras, 

não possuímos uma estrutura técnica e capacitada para elaborar o referido projeto, muito menos 

financeira. Neste contexto, informamos que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Miraselva possui população estimada em 1796 pessoas e o percentual 

das receitas oriundas de fontes externas totaliza 95%.  

 

 

Portanto, para a execução de obras e prestação de serviços relevantes ao atendimento das 

reivindicações locais, torna-se necessário o repasse de recursos dos erários estadual e federal. Vale 

destacar que boa parte das obrigações mensais são cumpridas em razão do repasse do Fundo de 

Participação dos Município (FPM), indícios que comprovam a impossibilidade de financiarmos o projeto, 

via recursos próprios.  
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Considera-se, então, a necessidade de o governo disponibilizar recursos para projetos, pois não 

conseguiremos dar o passo seguinte, que é o credenciamento para o recurso de investimento. Há ainda 

uma alternativa para acompanharmos: o Marco Legal do Saneamento.  

 

 

Salientamos que, conforme informações institucionais, a meta estipulada é alcançar a 

universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, garantindo que 99% da população brasileira 

tenha acesso à água potável e 90%, ao tratamento e à coleta de esgoto. 

 

 

Pontua-se ainda que, desde a sanção do Marco Legal do Saneamento, foram realizados vários 

leilões para concessão de serviços de saneamento e que esses recursos estão à disposição para 

investimentos dos estados, sem relação de dependência com o Orçamento Geral da União ou Medida 

Provisória, por exemplo.  

 

 

Solicitamos, por fim, que Vossa Excelência informe se há alguma previsão de leilão dos blocos de 

regionalização no Estado do Paraná, bem como nos auxilie na compreensão desta política pública, ou 

seja, quais os meios necessários para o Poder Executivo Municipal conseguir se beneficiar.    

 

 

Sendo o que nos apresenta para oportunidade, renovamos os protestos da mais alta estima e de 

distinta consideração.  

___________________________ 
NIVALDO FRANCISCO FERREIRA 

VEREADOR 
 

___________________________ 
ROBERTO FERREIRA 

VEREADOR 
 
A/C DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR: 
LUIZ NISHIMORI 
DEPUTADO FEDERAL 
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL                                                                
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