Ofício nº 047/2019

Santa Cecília do Pavão-Pr, 18 de Junho de 2019.

Prezado Senhor Prefeito:

A Câmara Municipal de Santa Cecília do Pavão-Pr,
através do Vereador o Sr. Isaias da Luz Junior, solicita que o Executivo
Municipal, entre em Contato com o Secretário da Agricultura, para realizar
uma manutenção na Bomba e perfurar ainda mais o poço de abastecimento
de água do Bairro do Lageadinho. Esta solicitação se faz necessária, visto que,
o poço vem acontecendo vários problemas há muito tempo. Existem várias
reclamações por parte dos munícipes, de que a bomba sempre veem dando
vários problemas, queimando muitas vezes e tendo que ser feito a troca de
peças ou até mesmo sendo necessário ter que trocar a bomba. Devido ao
grande consumo de água que o bairro tem utilizado. O fluxo de água do poço
não está sendo suficiente, e assim vem ocasionando vários problemas com a
bomba deste. Na maioria das vezes vindo a queimar a bomba por falta de
água. Creio eu que perfurando ainda mais este poço, o fluxo de água vem a
aumentar, e assim resolvendo o problema de todo o bairro e agricultores que
também necessitam desta água. Venho por meio deste pedir com máxima
urgência uma atenção especial a este caso, porque sabemos que Água é vida e
necessitamos de água em tudo hoje em dia, principalmente para o nosso
sustento, e visto que este poço se encontra em um mal estado, nos

preocupamos com todos os Munícipes e queremos sempre o bem de todos.
Peço para que o Prefeito Municipal atenda a esta indicação e venha a executar
esta Perfuração e aprofundar ainda mais o poço, para que o volume de água
venha a aumentar e acabar com estes sérios problemas que o bairro já veem
enfrentando a tempo. Por meio deste podemos proporcionar um ótimo e
excelente meio de vida aos Munícipes do Bairro do Lageadinho.

Assim sendo, no aguardo de vossa providência,
antecipo os meus Agradecimentos.

Atenciosamente.

Bruno Gavioli Cestário
Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor
EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Digníssimo Prefeito Municipal de
SANTA CECÍLIA DO PAVÃO-PR.

