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Ilhéus, aos 21 de junho de 2016. 

 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA 

DRA. REGINA FARIAS 

MD. PRESIDENTE DO CONSELHO DO PMBE 

PARQUE MUNICIPAL DA BOA ESPERANÇA  

PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, 149 – CIDADE NOVA 

CIDADE E COMARCA DE ILHÉUS - BA 

 

 
Ref.: Anuência do PMBA 

 

Senhora Conselheira, 

 

 
   

Cumprimentando-a cordialmente, e com o fito de instruir procedimento 

ministerial instaurado por esta Promotoria de Justiça, valho-me do presente para 

requerer de Vossa Senhoria, o que segue: 

 

a) Informar quais os estudos ambientais realizados pela EMBASA para 

atestar a viabilidade ambiental da pretensa 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 EIA-RIMA, se será cobrada a compensação ambienta (ao lado das 

medidas de compensação inerentes às condicionantes ambientais e das 

medidas de compensação fixadas pelo Conselho Gestor do Parque), do 

artigo 36 do SNUC, esclarecendo como irá se verificar; 

d) Se já houve deliberação do órgão técnico do Município e do Conselho de 

Meio Ambiente; 

e) Se, a partir dos estudos, e por ocasião desses, já houve deliberação do 

Conselho Gestor do Parque Municipal da Boa Esperança; 

f) Se houve audiência pública; 

g) Se já houve requerimento de outorga; 
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h) Quais as condicionantes já fixadas – pelo CONDEMA e pelo Conselho 

Gestor da UC; 

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

realização, com as respectivas ARTs; 

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

licenças. 

 

Os estudos e demais informações deverão 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 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 
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