
Carta Modelo para Reclamantes 

 

Ao: 
 

Diretor 

Mecanismo Independente de Consulta e Investigação 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

1300 New York Avenue, N.W. 

Washington, D.C. 20577 

E-mail: mecanismo@iadb.org 

Telefone: 202-623-3952; Fax: 202-312-4057 
 

1. Os abaixo-assinados, Claudia Regina Magnabosco Martins e Elcio Batista Martins, 

residimos na zona conhecida como Bairro Riozinho/Engenheiro Gutiérrez, Irati – Paraná, 

Brasil, onde está sendo realizado o projeto Pavimentação da BR 364 de São 

Mateus do Sul a Irati ,  Paraná, Brasil .  Nossos nomes e dados de contato figuram 

anexos à presente bem como o Abaixo Assinado anexo, em que vários munícipes 

registram sua preocupação e pedido de reconsideração junto ao BID.   
 

2. Temos sofrido ou provavelmente sofreremos dano(s) em consequência do fato de o BID, 

FOMIN ou a CII não terem cumprido uma ou mais de seus Políticas Operacionais pertinentes 

(citar a/as política(s) operacional(ais) que vocês consideram foi (foram) 

descumprida(s) pelo Banco, se conhecidas). Os danos serão relativos a não terem ouvido 

suficientemente os moradores da região e analisado os impactos sócio-ambientais 

relativos à construção da interseção em dois níveis (viaduto) do ponto Final da PR-364 

São Mateus do Sul – Irati, no encontro com a BR-153, localizado no perímetro urbano no 

Bairro Riozinho em Irati-PR.  
 

3. (Descrever o(s) dano(s) substancial(ais) e direto(s) que se estão s o f r e n d o  ou 

provavelmente sofrerão e por que considera que o(s) mesmo(s) está(ão) relacionado 

com o descumprimento das Políticas Operacionais pertinentes). Os danos serão o de ter 

uma intersecção ao lado de casas populares; num terreno urbano, sendo que há 

possibilidades de sua construção em terreno rural, sem qualquer movimentação urbana; 

impossibilidade de trânsito a pé ou de bicicleta; impedimento de trânsito de carros e motos 

com passagem única para algumas casas; aumento de fluxo de carros em uma BR (153) 

em que o trânsito é intenso e crianças e jovens não conseguem atravessá-la para ir de um 

bairro a outro estudar nas escolas municipais, estaduais e a Universidade, assim como 

trabalhadores de várias empresas; maior fluxo de caminhões; fluxo pouco intenso para 

haver uma intersecção que dê vazão para apenas uma via da BR; gasto público dispensável 

e irresponsável diante dos impostos dos quais todos os cidadãos contribuem. 
 

4. Temos v3 96apresentado nossa(s) queixa(s) à Administração de uma das instituições 

do Grupo BID nas seguintes datas (indicar as datas e nomes dos funcionários do BID 

contatados) mediante (explicar de que forma apresentou a queixa, se f o i  d urante uma 

reunião, v i a  carta, p o r  ligação telefônica, ou outra forma). A resposta da 

Administração foi (explicar se houve resposta dos funcionários e, neste caso, qual foi 

o resultado. Inserir  qualquer  outra informação sobre contatos anteriores com o 

Banco.) Umas das pessoas que assinaram o abaixo assinado, senhor Trajano Grácia Neto 

mailto:mecanismo@iadb.org


fez uma reclamação ao BID em relação ao mesmo trecho. Os abaixo assinados 

participaram da Audiência Pública de explicação do Projeto, bem como do encontro com 

os possíveis munícipes indenizados, sem que houvesse, nas duas ocasiões, a possibilidade 

real de discutirmos outras propostas ou se apresentar da parte da comunidade, outras 

soluções, como o fez o senhor Trajano Grácia Neto . Em nenhum momento houve a 

discussão de valores e formas de realização das indenizações de forma direta, clara e 

passível de definição. Apenas se apresentava o argumento de que a decisão “era puramente 

técnica”. Também em novembro de 2017, os autores buscaram as duas instâncias de 

controle social que poderiam auxiliar na problematização da situação, pelo menos de 

forma municipal, o Conselho CONCIDADE e o Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

conforme consta anexo. Nenhum dos conselhos acolheu a preocupação ou permaneceu 

com o abaixo assinado anexo. Ou seja, em nenhum momento os moradores foram ouvidos 

e puderam exercer seus direitos.  
 

5. Temos optado pela(s) (inserir a Fase de Consulta ou a de Verificação da Observância 

ou ambas) fases para dar prosseguimento ao processo. (Se não souber qual fase 

selecionar, favor escrever): Desejamos que nos expliquem as opções disponíveis para 

possamos tomar uma decisão). 
 

6. Se considerar necessário que o MICI conceda tratamento confidencial a sua 

identidade, favor indicar esta opção e explicar a razão para o mesmo. 
 

7. Pedimos ao MICI que responda à nossa Solicitação. 

Assinaturas:  

 

 

 

 

Data: 31.08.2018 
 

Endereços de contato, número de telefone, número de fax, e-mail. 

BR 153, casa 6026, Bairro Riozinho, caixa postal 275, CEP 84500-000, Irati – Paraná. 

Telefones: Claudia (42) 999011079; Elcio (42) 999424787 

 

 


