
À Excelentíssima Senhora Diretora do Campus Cornélio Procópio -  

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

Referência: Solicitação de esclarecimentos formais e documentais sobre 
a Rede de Água do Campus Universitário de Cornélio Procópio. 

 Nós acadêmicos da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP-
Campus Cornélio Procópio sito na Rodovia PR 160 – km 0 – Cornélio Procópio, 
por meio de nossos representantes discentes e Centros Acadêmicos 
solicitamos à Direção do Campus explicações a respeito da rede de água de 
nossa universidade. 
 Desde o inicio do ano, nós sofremos com o agravamento das questões 
relacionadas à água, entendemos que por questões estruturais ainda não se 
pôde efetivar alguma mudança.Porém, temos a necessidade de tomar parte do 
andamento do projeto, e de como será a execução deste em nosso campus. 
 A situação que nos é posta se norteia cada vez mais para a 
negatividade, tendo em vista que tais ações que deveriam ser momentâneas 
acabaram por se tornar duradouras e de longo prazo. 
 Ao analisarmos os bebedores espalhados pelos corredores, pode-se 
perceber que eles são ineficientes. E o problema vai além da falta de água nos 
poucos bebedouros do Campus, outro reflexo é observado nos banheiros que 
devido à falta de água para a descarga ocasiona mau cheiro. 
 Pedimos, portanto, a documentação do projetoque visa instalar uma 
nova rede de água para que possamos estar envolvidos a fim de obtermos 
conhecimento sobre o que será feito na nossa Universidade e assim possamos 
contribuir demonstrando nossas opiniões e anseios.Aliado a este fator 
queremos ainda uma previsão para a implantação do projeto, tempo de obra e 
finalização do mesmo. 
 Sabemos que nada acontece com a rapidez desejada devido a uma 
série de fatores, um dos quais é a liberação de verbas. Neste ponto temos os 
seguintes aspectos a serem esclarecidos: qual a fonte da verba e quem irá 
gerir estes recursos. 
 Pedimos que nossa direção, escolhida para nos representar e compor a 
identidade de uma universidade pública e de qualidade, possa estar ao nosso 
lado. Nossa ideia não é estar em contraposição, no sentido antagonista dos 
anseios da administração, mas sim trabalhar em conjunto, para que as 
melhorias sejam feitas, e que o bem comum de TODOS seja preservado como 
principal critério nos espaços universitários de nossa querida UENP. 
  

Cornélio Procópio, 10 de outubro de 2001. 
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