Ofício N.o 027/2017
Tibagi,14 de Março de 2017

Senhor Prefeito

É com muita preocupação que levo ao conhecimento de
Vossa Excelência, as dificuldades enfrentadas pelos Agentes da Defesa Civil
em nosso Município, e a necessidade de se promover uma reestruturação
neste importante órgão municipal.

Ao longo dos últimos anos praticamente não houveram
investimentos destinados a Defesa Civil de Tibagi, o que fez com que os
equipamentos básicos ao atendimento encontrem-se sucateados.

Nem sequer a Ambulância está disponível aos Agentes,
para que estes desempenhem com louvou as suas funções, o caminhão
também necessita de reparos, além das instalações físicas que necessitam de
reparos de estrutura, elétricos e hidráulicos.

Em casos recentes podemos constatar a falta de estrutura
que enfrenta a nossa Defesa Civil, numa situação foi necessário o empréstimo
de cordas de uma empresa de nossa cidade para que pudessem prestar o
socorro em caso de afogamento no Rio Tibagi, e em caso mais recente,
propriamente no último fim de semana, um acidente na Fazenda Iberá, onde
um funcionário caiu em uma moega, a Defesa Civil foi acionada e não pode
realizar atendimento, pois estava sem a ambulância, o que fez com que os
solicitantes tivessem que procurar outros meios para o socorro, e como
sabemos, nos casos de emergência, "minutos são a diferença entre a vida e
a morte"

Desta forma Senhor Prefeito, sugiro a Vossa Excelência a
união de esforços no sentido de que juntos, Executivo, Legislativo e Agentes,
possamos agendar uma reunião com o Major Guimarães, Coordenador
Regional da Defesa Civil na cidade de Ponta Grossa, objetivando melhorar a
estrutura do Posto de Defesa Civil de Tibagi, para que este possa prestar um
bom atendimento a nossa população e mais, valorizando e motivando os
Agentes da Defesa Civil, que apesar das dificuldades desempenham papel
fundamental na preservação da vida em nosso Município.

Sem mais para o momento, e aguardando o agendamento
dessa importante reunião, sirvo-me do ensejo para apresentar votos de
respeito e consideração.

Cordialmente,

ELIZEU CORTEZ
Presidente da Câmara

Ao Exmo. Senhor :
RILDO EMANOEL LEONARDI
MD. Prefeito Municipal de Tibagi e
Presidente do CONDEC - Tibagi
Nesta

