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Of. n. 186/2016 – PJRMA- Ilhéus                         
(Fazer referência a este número na resposta) 

Ilhéus, aos 21 de junho de 2016. 

 

Ilustríssimo Senhor Doutor 

Danilo Hugo dos Santos Gomes 

DD. Gerente da Unidade Regional da EMBASA  

Cidade e Comarca de Itabuna 
 
 
Ref.: Informações e providências, requer. 
IC nº 001.0.69092/2016 
 

 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente para requerer de 

Vossa Senhoria as informações e os documentos que seguem: 

 

a) Informar quais os estudos ambientais realizados para atestar a 

viabilidade ambiental da captação de água da Barragem do Parque 

Municipal da Boa Esperança; 

b) Sob que modalidade Licenciatória o requerimento de captação da água 

está sendo submetida; 

c) Se houve deliberação do órgão técnico do Município e do Conselho de 

Meio Ambiente; 

d) Se houve deliberação do Conselho Gestor do Parque Municipal da Boa 

Esperança; 

e) Se houve audiência pública; 

f) Se já houve requerimento de outorga; 

g) Quais as condicionantes já fixadas – pelo CONDEMA e pelo Conselho 

Gestor; 

h) O nome e a qualificação completa da equipe técnica contratada para 

sua realização, com as respectivas ARTs; 

i) Apresentar todos os estudos já realizados, e, se o caso, as respectivas 

licenças. 

 

Os estudos devem ser apresentados em meio físico e digital, inclusive em 

shape fille, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob os alertas do artigo 10 da Lei 
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7.347/85, salvo se ainda não concluídos, caso em que se requer sejam os mesmos 

apresentados tão-logo ultimados.  

Para maior facilidade, e considerando o período de recesso da Promotoria 

de Justiça Regional de Meio Ambiente de Ilhéus, requer-se que os mesmos sejam 

apresentados no Escritório Regional situado na Avenida Bahia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Aline Valéria Archangelo Salvador 

Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente 

Costa do Cacau-Leste 

mailto:baseilheus@mp.ba.gov.br

