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Of. nº 54/2020-PJRMA-Ilhéus 
(fazer referência a este número na resposta) 

 

Ilhéus, aos 16 de julho de 2020. 

 
Ilma. Sra. Dra. 
JOÉLIA SAMPAIO DE OLIVEIRA BEZERRA 
DD. Superintendente de Meio Ambiente e Urbanismo 
Município de Ilhéus - BA 
Praça Antônio Vianna, 149 – Cidade Nova 

 
Ref.: Informa a Instauração do PPIC IDEA nº 001.9.124475/2020 
Informações, documentos; REQUISITA.  
(Com cópia para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Meio Ambiente) 

 
 

Prezada Senhora, 
 

A  partir da análise de todo o processado do PA tombado por esta Secretaria sob numeração 

000733/2018, comunicamos pelo presente, que foi instaurado por esta Promotoria de Justiça 

Regional de Meio Ambiente de Ilhéus, o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil (cópia anexa 

a este ofício), cuja numeração serial IDEA segue em epígrafe. 

De início, informa-se que o feito tramita de forma autônoma e não se confunde com o já 

instaurado pelo Douto colega Titular da 11ª PJ, seja em relação à dependência ao Licenciamento 

da Ponte, seja pela especialidade da matéria; tampouco choca-se com o conteúdo ou tratativas, 

vez que apenas as concebe de forma mais ampla, o que permitirá atuações concatenadas e 

harmônicas. 

Com efeito, e conforme constam dos autos do PA, o empreendedor OAS Engenharia e 

Construção S.A. atravessou perante esta Secretaria, requerimento de Autorização de Supressão de 

41 indivíduos arbóreos do Sistema Viário Norte – Autorização Ambiental (fls. 02 dos autos – PIP-GC 

002/2018, de 18/01/18 e fls. 49/50), devidamente relacionados em inventários de registros 

fotográficos (fls. 04). Do processado ainda consta, às fls. 03, duas Poligonais de destaque, dentro 

das quais, e conforme aponta a OAS, todos os 41 indivíduos se encontram/encontrariam inseridos. 

No entanto, um fato chamou a atenção desta Promotoria Regional de Meio Ambiente: não 

consta relacionado em nenhum dos documentos acostados aos autos pela OAS: 

a) O indivíduo localizado na esquina entre a RUA CORONEL PAIVA com a AVENIDA SOARES 

LOPES (AMD) – portanto, na esquina do Restaurante “Gabriela”.  
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b) Os três indivíduos localizados nas posições sequenciais e lineares 2ª, 3ª e 4ª (AMD), lado 

esquerdo da mão convencional da AVENIDA SOARES LOPES. 

Na imagem abaixo, extraída justamente do mapa acostado às fls. 03 dos autos do PA, esses 

indivíduos são circundados em vermelho, para precisa identificação:  

 

 

Ao que se observa, por meio dos registros fotográficos trazidos pela Representação ofertada 

pela Sociedade Civil e inspeção pessoal, foram JUSTAMENTE esses os indivíduos que, uma vez 

suprimidos, acabaram por causar toda a celeuma referente à fauna silvestre. 

Dessa feita, e com o fito de instruir o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL, 

instaurado, requerer-se de Vossa Senhoria, os esclarecimentos e a remessa das documentações 

que seguem:  

1. Os indivíduos acima descritos pelas alíneas “a” e “b”, acima circundados em vermelho, 

são integrantes do processo de Supressão de Vegetação do Sistema Viário Norte, figurando como 

empreendedora, a empresa a OAS Engenharia e Construção S. A ?  

2. Em sendo afirmativa a resposta ao questionamento 1, tratando-se, portanto, de pleito da 

OAS Engenharia e Construção S. A, INDAGA-SE:  
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2.1. Por qual razão não constam os indivíduos destacados na imagem acima, dos 

requerimentos/inventário fotográfico/poligonal de mapeamento elaborados pela OAS, 

no bojo do PA 733/2018?  

2.2. Houve requerimento/pleito (ou outros), formulado pela OAS de maneira apartada, 

perante esta ou qualquer outra Secretaria, Departamento, Autoridade, ou Poder Público 

para a supressão desses indivíduos destacados na imagem acima?  

2.3. Houve autorização, ordem de serviço, ou qualquer comando administrativo 

concedido por esta, ou qualquer outra Secretaria, departamento, órgão, repartição, 

Autoridade, ou outros, para a supressão desses indivíduos destacados na imagem acima?  

2.4. Houve estudo e plano de resgate/afugentamento e demais medidas de mitigação 

de fauna referente a todos esses indivíduos destacados na imagem acima?  

2.5. Em caso afirmativo, informar o nome e a qualificação completa que segue: da 

Autoridade que concedeu a Autorização; do técnico responsável pela elaboração do TR; 

do servidor responsável pela supressão; do especialista contratado pelo empreendedor, 

responsável pela elaboração do plano de resgate de fauna, com a correspondente ART; 

2.6. Desde já, REQUISITA-SE a apresentação integral do instrumento que 

consubstanciou no ato administrativo que desencadeou a supressão dos indivíduos 

destacados acima, seja este constante de procedimento, ou processados análogos. 

3. Considerando-se que a representação apresentada pela Sociedade Civil notícia, ainda, 

uma totalidade de 08 (oito) amendoeiras suprimidas e a OAB, que seriam 11 (onze), indaga-se: 

3.1. Onde se localizam os demais indivíduos suprimidos? Indicar com registro 

fotográfico e coordenadas geográficas. (41 indivíduos ou, eventualmente, número 

superior a este) 

3.2. Todos constavam do requerimento/pleito da OAS?  

3.3. Se sim, apresentar a documentação correlata. 

4. Em não se tratando de supressão de vegetação levada a efeito a pela/a pedido da OAS, 

mas sim, de outro(s) interessados,  INDAGA-SE:  

4.1. Houve requerimento(s)/pleito(s) autônomo(s), formulado(s) perante esta ou 

qualquer outra Secretaria, Departamento, Autoridade, ou Poder Público, por outro(s) 

empreendedor(es) ou pessoa(s) física(s) (que não a OAS), para a supressão desses 

indivíduos destacados na imagem acima? E de outros? 
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4.2. Se sim, quem é/são o(s) requerente(s) da(s) supressão(ões) – pessoa(s) física(s) ou 

jurídica(s)?  

4.3. Qual a razão da supressão(ões) desses indivíduos?  

4.4. Houve autorização, ordem de serviço, ou qualquer comando administrativo 

concedido por esta, ou qualquer outra Secretaria, departamento, órgão, repartição ou 

outros, para a supressão desses indivíduos destacados na imagem acima, para outro(s) 

interessados(s)? 

4.5. Houve parecer favorável do setor ambiental responsável em cada um dos casos 

acima destacados?  

4.6. Em caso afirmativo aos questionamentos formulados pelos itens 4.5, informar o 

nome e a qualificação completa: da Autoridade que concedeu a Autorização; do técnico 

responsável pela concessão do parecer favorável; do servidor responsável pela 

elaboração do TR; do servidor(es)/funcionário(s) responsável(is) pela execução da ordem 

de supressão;  

4.7. Houve estudo e plano de resgate/afugentamento e demais medidas de mitigação 

de fauna para a supressão desses indivíduos destacados na imagem acima, para outro(s) 

interessados(s)?  

4.8. Em caso afirmativo aos questionamentos formulados pelos itens 4.7, informar: o 

nome e a qualificação completa: do servidor responsável pela elaboração do TR; do 

especialista contratado pelo empreendedor, responsável pela elaboração do plano de 

resgate de fauna; do encarregado da OAS para o acompanhamento das supressões; 

4.9. O procedimento tramitou sob a formalidade ritualística de praxe inerente a estes 

pleitos/atos administrativos dessa natureza? Sim? Não? Requisita-se que a resposta 

descreva o fluxograma normal, inerente a estes pleitos. 

4.10. Por fim, e desde já, REQUISITA-SE o encaminhamento de cópia integral do(s) 

procedimento(s)/instrumento(s) – ainda que sob a forma de processado análogo – que 

deu ensejo às supressões dos indivíduos destacados acima. 

5. Na improvável hipótese de ausência de pleito formal, sob a forma de procedimento ou 

outro processado análogo, por parte de qualquer interessado, indaga-se: 

5.1. Sob que circunstâncias a(s) supressão(ões) de vegetação desses indivíduos 

ocorreram?  
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5.2. Quem é/são o(s) requerente(s) da(s) supressão(ões) – pessoa(s) física(s) ou 

jurídica(s) beneficiários?  

5.3. Qual a Autoridade/Servidor que se responsabilizou pela concessão da ordem de 

supressão? 

5.4. Qual o funcionário/servidor que se responsabilizou pela execução da ordem de 

supressão?  

5.5. Em caso de ausência de procedimento, ou desvio da ritualística de praxe inerente 

a estes pleitos/atos administrativos, houve a instauração de PA em desfavor de algum 

Servidor, para responsabilização da conduta? 

5.6. Em caso de supressão decorrente de iniciativa exclusiva por parte do 

interessado/particular, há as providências administrativas adotadas pelo Município em 

desfavor desses, para responsabilização da conduta? 

6. Dos quadros técnicos da equipe responsável pelo inventário e pela execução das supressões em 

geral, ao encargo da OAS, foi exigido profissional especializado, responsável por avaliar a existência 

ou não, de nidação, bem como de animais que pudessem precisar de socorro, quando da supressão 

dos indivíduos e, se o caso, a remoção de ninhos ou demais espécies de avifauna presente nas 

árvores exóticas do centro urbano de Ilhéus, mormente as situadas na Avenida Soares Lopes 

(Condicionante II das licenças)? Quem foi o profissional responsável? Requer seja declinando o 

nome, qualificação pessoal e profissional completa, sua especialidade e ART. 

7. Houve apresentação de inventário de fauna – com ênfase na avifauna, correspondente, 

sobretudo, ao Sistema Viário Norte? 

8. Considerando que a Autorização Ambiental do sistema Viário Norte, datada de 19/03/2019, 

descreve validade correspondente a 180 dias de prazo – encerramento, portanto, em 18/09/2019, 

houve apresentação tempestiva de novo requerimento de Autorização de Supressão dos indivíduos 

do Sistema Viário Norte, ex vi da Condicionante XV da Autorização de Supressão? (XV. Requerer 

nova autorização ambiental com antecedência de 30 (trinta) dias ao vencimento desta). 

9. A partir da resposta ao item anterior, INDAGA-SE: a supressão dos indivíduos foi pautada em 

Autorização válida e tempestiva, ou se encontrava vencida? 

 
Por fim, e com fundamento no Ato Normativo Conjunto nº 002/2020, c.c. os arts. 5º, inc. 

LXXVIII, da CF, 270 do CPC, art. 2º, inc. I, da Lei nº 11.419/16 e RCNMP 119/19, o Procedimento 

necessariamente deve tramitar sob a FORMA DIGITAL, de forma que: 
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1. Todas as comunicações, intimações, requisições e demais atos, expedidos por esta 

Promotoria, bem com a remessas de respostas, informações, laudos e demais conteúdos 

encaminhados por este Município, deverão se dar, doravante, preferencialmente sob a forma 

eletrônica, nos endereços que constam do rodapé desta página, ou em resposta àquele pelo qual 

foram remetidos os pleitos desta Promotoria de Justiça; 

2. Requer-se de Vossa Senhoria fazer constar, quando da resposta, a expressa anuência 

acerca do recebimento de intimações e requerimentos da forma digital que ora se  utiliza, devendo 

ser indicado(s) outros endereços para as comunicações entre o Município e o Ministério Público, 

acaso diverso do que ora estamos a utilizar (arts. 1º e §único da e art. 2º da RCNMP 119/19), e, 

complementarmente, o número de telefone móvel, acaso deseje também, essa forma de 

comunicação;  

Ante a urgência que o caso demanda, fixamos o prazo máximo e improrrogável de 05 

(cinco) dias corridos para as respostas ora requisitadas, fazendo-as acompanhar dos correlatos 

documentos/procedimentos referenciados. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

Aline Valéria Archangelo Salvador 
Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente 

Costa do Cacau Leste – Sede Ilhéus 
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