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Prezada Diretora,
Considerando reportagem da TV LIBERAL, exibida em 03/11/2015 http://g1.globo.com/pa/para/jornalliberal-1edicao/videos/t/edicoes/v/mesmo-apos-denuncias-de-moradores-de-bairros-prefeitura-naorealiza-obras-em-belem/4582945/#. Observe na reportagem que a apresentadora Priscila Castro
informa de forma imprecisa como sendo Passagem Antônia Leal, no bairro de Fátima. Inclusive o
repórter Guilherme Mendes esteve em minha residência neste dia, em virtude do Sr. Raimundo Duarte
está impossibilitado de comparecer à entrevista. Entretanto a TV LIBERAL (Equipe de Redação) não
divulgou a entrevista que dei no dia 03/11/2015. Na Nota da Prefeitura Municipal de Belém – PMB, na
referida reportagem a seguir (No tempo de 02 min e 27 seg): “A Secretaria Municipal de Saneamento
(SESAN) reconhece a necessidade de intervenções na área e vai realizar uma vistoria no local. Em
seguida serão instaladas provisoriamente e emergencialmente muretas de isolamento (Grades de Ferro)
para garantir a segurança da população. Para obras definitivas na Passagem Antônia Nunes será
necessário executar uma licitação com definição orçamentária para execução do projeto. No entanto, os
serviços só poderão ser executados no Calendário de obras de 2016”.
Ressaltando que o Canal Antônia Nunes sem intervenção da obra pelo Projeto de Drenagem, Vias, Água
e Esgoto das Zonas Baixas de Belém - Projeto Una, nas vertentes Saneamento Básico e Renovação
Urbana, que inclusive durante a fase de execução do Projeto Una, a LEME Engenharia, empresa
contratada pelo Estado do Pará, através da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, executou
um levantamento técnico e topográfico, emitindo um Relatório Técnico sobre o Canal Antônia Nunes,
com o objetivo de evidenciar de forma técnica, o grau de comprometimento de toda a estrutura física,
ocupação desordenada e as condições sanitárias do local.
Considerando ainda, a reportagem do dia 02/10/2015 da TV LIBERAL sobre o Canal Antônia Nunes,
denunciando a ocupação desordenada, estrutura toda comprometida em sua extensão, que foi
divulgado no YOU TUBE, referente a denúncia do morador da Passagem Professora Antônia Nunes (Sr.
Duarte) com o título “Condições precárias do Canal Antônia Nunes – Bacia do
Una”:https://www.youtube.com/watch?v=8OOQ4K_gy-M.
Ante ao exposto, e considerando os contatos por mensagem eletrônica e telefônico com V.Exa. vem
participando das conversas com os Cidadãos da Bacia do Una, solicita a interveniência do MICI para
conclusão das obras finais previstas no Projeto Una, como exemplo o CANAL ANTÔNIA NUNES que foi
incluído durante a execução do Projeto Una e não sofreu intervenção das obras do Projeto de
Macrodrenagem da Bacia do Una, coloco-me a vossa disposição e agradecido, aguardo a vossa
manifestação.

Respeitosamente,

