MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
CNPJ: 23.060.866/0001-93

NOTA

DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Terra Santa, por meio do Prefeito Doca Albuquerque, vem a
público prestar os devidos esclarecimentos à população terra-santense, acerca de obras de
distribuição de água para o bairro da Conquista, anunciadas pela Companhia de Saneamento
do Estado do Pará – COSANPA.
Sobre isso, cabe esclarecer que a referida obra foi contratada pela Cosanpa, em
09/04/2021, com a empresa ServPred Serviços Predial e Ambiental, no valor de R$
3.093.457,08, com prazo de execução de 12 meses e tendo como finalidade a “ampliação da
rede de abastecimento de água para atender o bairro da Conquista, no município de Terra
Santa – PA”.
Dessa forma, a referida obra não possui qualquer tipo de ligação com a Prefeitura
de Terra Santa, uma vez que não se trata de convênio firmado com o município, mas tão
somente a contratação direta para execução da obra, realizada pela própria Companhia de
Saneamento.
Ademais, é válido destacar, que apesar do anúncio das obras (que completou 1 ano),
não há no bairro da Conquista a necessidade de ampliação da rede de abastecimento de
água, considerando que tal obra já foi realizada com recursos do município e finalizada no ano
de 2020.
Posto isso, mesmo antes do anúncio das obras pela Cosanpa, a Prefeitura de Terra
Santa, com recursos próprios, já havia concluído toda a expansão do sistema de
distribuição de água no bairro da Conquista, que é abastecido pelo poço e caixa d’água
localizados na Travessa São Francisco, bairro da Cidade Nova.
Diante desse cenário, a Prefeitura de Terra Santa comunicou situação aos órgãos
competentes, haja vista que a obra anunciada, da forma que foi apresentada pela Cosanpa,
não possui efeitos práticos efetivos, tendo em vista que não há a necessidade de expansão da
rede de distribuição.
Dessa forma, com relação a obra, o que se faz necessário é apenas a construção do
poço com caixa d’água para a distribuição de água no bairro da Conquista, tornando assim,
um sistema de abastecimento independente, que poderia, inclusive, atender outras regiões da
cidade, em emergências, como aquelas ocorridas em meados de 2021, quando a população
por vários dias ficou com o fornecimento de água cortado, em razão de problemas técnicos
e do mau planejamento da Cosanpa.
Portanto, a Prefeitura de Terra Santa, esclarece à população em geral, que o atraso
no início das obras anunciadas, que já perdura há mais de 12 meses, se dá por culpa
exclusiva da Cosanpa, que contratou a obra com empresa que nem sequer enviou técnicos ao
município para realização de qualquer tipo de estudo técnico de engenharia.
Por fim, zelando pelo bem-estar da população, o município de Terra Santa, dentro das
suas competências, vem adotando as medidas necessárias para resguardar o adequado uso dos
recursos públicos destinados ao município.
Terra Santa – PA, 11 de abril de 2022.
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