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OFÍCIO Nº. 019/2023 
 

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 o Ministério da Agricultura e Pecuária, por recursos a serem utilizados na aquisição 

de uma escavadeira hidráulica ou de uma retroescavadeira; ou destinando-as em forma de doação à 

Prefeitura Municipal de Miraselva. 

 

 Ressalta-se que estes maquinários são empregados, por exemplo, em trabalhos de revitalização 

e de reparos das vias públicas e estradas vicinais, particularizando-se com dois importantes diferenciais: 

velocidade de operação e eficiência na execução desta modalidade de serviço. Salienta-se, portanto, que 

a sua utilização em toda a malha viária proporcionará inúmeros benefícios à população moradora da área 

rural, a exemplo de promover segurança tanto do transporte escolar de alunos oriundos da zona rural, 

quanto de grãos e de animais, que são meios de subsistência de produtores locais.  

 

 Destaca-se ainda que os equipamentos são ideais para trabalhos de terraplanagem e escavação, 

aspectos estes importantes para a implantação de um programa de piscicultura, com o propósito de 

beneficiar uma grande parcela de agricultores familiares, através da ampliação das culturas produzidas 

em suas respectivas propriedades.    

 

Outrossim, salientamos que as escavadeiras também serão de significativa importância para 

resolvermos um problema frequente: em dias de fortes chuvas, tem ocorrido o rompimento de curvas 

de nível em propriedades com plantio de cana de açúcar, visto que estas são implantadas de base larga, 

a fim de não perderem terreno e facilitar a colheita.  

 

Pontua-se, contudo, que este processo resulta no assoreamento da mina, comprometendo a 

qualidade da água distribuída aos munícipes. Acentuamos, portanto, que a viabilização dos maquinários 

para trabalhos de correção e de manutenção poderão solucionar esta questão e, consequentemente, 

manter as propriedades essenciais dos recursos hídricos e preservar a saúde da população. Aliás, 

poderemos estendê-los à recuperação de outros mananciais. 
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Substancial mencionar que o atendimento da presente demanda, além de modernizar o pátio de 

máquinas, caracterizar-se-á como o cumprimento de uma missão, visto que agentes políticos e lideranças 

da sociedade civil os pleiteiam há mais de uma década, mas não obtiveram sucesso, até o momento.  

 

Informamos ainda que, segundo dados do 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 

Municípios (FPM), indícios que comprovam a impossibilidade de comprarmos o equipamento mencionado, 

via recursos próprios.  

 

Ademais, rememoramos que particulares podem contratar a utilização de maquinário municipal 

para a realização de obras em estradas rurais privadas e em propriedades privadas nos perímetros rural 

e urbano, consoante à decisão proferida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-

PR), através do Acórdão nº 2192/2019. 

 

De acordo com informações institucionais, é necessário que haja autorização legal; formalização 

do ato, com devida fundamentação e comprovação do interesse público - escoamento da produção rural, 

incentivo à indústria, entre outros; contrapartida financeira do particular usuário do serviço; e ausência 

de prejuízo no desenvolvimento de outras obras e serviços de responsabilidade do Poder Executivo. 

 

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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