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Ao Ministério Público Estadual 
À Ilma. Srª Dra. Aline Valéria Archangelo Salvador 
M.D. Promotora Regional de Meio Ambiente Costa do Cacau Leste 
 
  
O Instituto Nossa Ilhéus, associação da sociedade civil inscrita no CNPJ N. 
15.503.904/0001-07, sediada à Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803, Centro, Ilhéus 
– BA, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, neste 
ato representada por sua Diretora-Presidente, Maria do Socorro Ferreira de 
Mendonça, inscrita no CPF. 124.768895-04, residente ao Loteamento Jardim 
Pontal, Rua 04, n. 72, apt. 1, Pontal, Ilhéus – BA, vem apresentar REPRESENTAÇÃO 
ao Ministério Público Estadual da Bahia.  
 
DOS FATOS: 
 

Acontece hoje, às 14 h no escritório da EMBASA, reunião do Conselho para 
apresentação do EIA do Parque da Boa Esperança, onde estarão presentes os 
técnicos da EMBASA com o objetivo de licenciar a cessão do uso da água do Parque 
da Boa Esperança, sem o conhecimento da população e nem como será  negociado 
como COMPENSAÇÃO! 

É necessário e URGENTE que gestões façam planejamento. Estamos vivendo uma 
crise hídrica e o que é público passa a ser tratado de forma privada, às escondidas. 
O nosso Parque que é uma área a ser preservada, deverá socorrer e não sabemos 
por quanto tempo, a crise que enfrentamos.  

Para legitimar as ações permitidas pelo governo, existe um Conselho Consultivo 
dessa área tão importante para a preservação das espécies, necessárias à 
preservação do ser humano.  

O Conselho foi formado por indicação do Executivo desrespeitando a legislação. 
Este ano, a EMBASA com contrato vencido no município,  terá que renovar para 
continuar a prestar o serviço de DISTRIBUIÇÃO da água pela qual não paga para 
obter seus lucros e dividir com os acionistas. 

O Parque Municipal da Boa Esperança é uma Unidade de Conservação Municipal de 
Ilhéus. Tem 437ha e está localizado na área urbana. É o maior Parque Urbano do 
País com mata primária. A barragem da Esperança construída em 1942 e 
desativada em 1972, agora voltará a ser usada para amenizar a crise hídrica que 
vem sendo enfrentada na Região Sul da Bahia. 

mailto:contato@nossailheus.org.br


 
 

Instituto Nossa Ilhéus | CNPJ: 15.503.904/0001-07| Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803| Edf. Kaufmann | Centro, 
Ilhéus – BA | CEP: 45653-020 | (73) 30865018 | contato@nossailheus.org.br | www.nossailheus.org.br 

 

Será feita a cessão do uso da água da represa e isso, tanto quanto a água ali 
existente, é líquido e certo! 

A compensação, a ser exigida que, de acordo com a Lei do SNUC deve ser para 
Unidades de Conservação, o Instituto Nossa Ilhéus aponta que: 

Seja responsabilidade da EMBASA, a elaboração de ESTUDO PARA CAPACIDADE 
DE CARGA do Parque Municipal da Boa Esperança, o qual deverá ser aberto para 
visitação e assim, um atrativo turístico do nosso município.  
Será ainda de responsabilidade da empresa, fazer trilhas e manter guardas parque 
e alojamento para recepcionar visitantes, com orientação durante a visita que será 
acompanhada por guias capacitados, observados os itens de segurança (EPI´s), 
comunicação com a base etc. Existem vários exemplos no país que servirão de 
referência para o que devemos e merecemos ter. 
O recurso captado pelo Parque deverá ser direcionado para o Fundo do Meio 
Ambiente que reverterá para PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, aos 
produtores de água do município de Ilhéus, tanto para a barragem do Rio do 
Engenho quanto para a Barragem do Iguape. 

DO PEDIDO: 
 
Ante o exposto, o Instituto Nossa Ilhéus requer que:  
 

1. Se tem um EIA que siga a recomendação CONAMA  01/86.; 
2. Seja cobrado o Termo de Referência publicado pelo município; 
3. Que sejam realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. 

 
 

 
Termos em que, 
Pedem deferimento. 
Ilhéus/BA, 17 de janeiro de 2016 
 
 

 
INSTITUTO NOSSA ILHÉUS 
Maria do Socorro Ferreira de Mendonça 
 
Subscrevem essa representação: 
 

mailto:contato@nossailheus.org.br


 
 

Instituto Nossa Ilhéus | CNPJ: 15.503.904/0001-07| Rua Eustáquio Bastos, 126, Sala 803| Edf. Kaufmann | Centro, 
Ilhéus – BA | CEP: 45653-020 | (73) 30865018 | contato@nossailheus.org.br | www.nossailheus.org.br 

 

 
Instituto Floresta Viva 
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