
De : CAOMACE <caomace@mpce.mp.br>

Assunto : Ofício Circular Virtual nº048/2016-CAOMACE/PGJ/CE - Solicita o envio de procedimentos e ações judiciais sobre
Saneamento Básico

Cc : herbet santos <herbet.santos@mpce.mp.br>, vitor fraga <vitor.fraga@mpce.mp.br>, daniel lira
<daniel.lira@mpce.mp.br>, saul alencar <saul.alencar@mpce.mp.br>, marcelo melo <marcelo.melo@mpce.mp.br>,
nara vasconcelos <nara.vasconcelos@mpce.mp.br>, rafael vieira <rafael.vieira@mpce.mp.br>, fabio ottoni
<fabio.ottoni@mpce.mp.br>, rosimeire ximenes <rosimeire.ximenes@mpce.mp.br>, david costa
<david.costa@mpce.mp.br>, cleyton cruz <cleyton.cruz@mp.ce.gov.br>, marcos carvalho
<marcos.carvalho@mpce.mp.br>, erick pessoa <erick.pessoa@mpce.mp.br>, karina correia
<karina.correia@mpce.mp.br>, natalia colares <natalia.colares@mpce.mp.br>, regina oliveira
<regina.oliveira@mpce.mp.br>, davi filho <davi.filho@mpce.mp.br>, alan ferraz <alan.ferraz@mpce.mp.br>, igor
caldas <igor.caldas@mpce.mp.br>, flavio lemos <flavio.lemos@mpce.mp.br>, rodrigo ferreira
<rodrigo.ferreira@mpce.mp.br>, virginia goncalves <virginia.goncalves@mpce.mp.br>, narjara gomes
<narjara.gomes@mpce.mp.br>, paloma milhomem <paloma.milhomem@mpce.mp.br>, marcelo cunha
<marcelo.cunha@mpce.mp.br>, cleiton medeiros <cleiton.medeiros@mpce.mp.br>, brenda teixeira
<brenda.teixeira@mpce.mp.br>, joaobatista rocha <joaobatista.rocha@mpce.mp.br>, felipecarvalho aguiar
<felipecarvalho.aguiar@mpce.mp.br>, marcelo sampaio <marcelo.sampaio@mpce.mp.br>, diego pinheiro
<diego.pinheiro@mpce.mp.br>, daniel porto <daniel.porto@mpce.mp.br>, alessandra loreto
<alessandra.loreto@mpce.mp.br>, rute fontenele <rute.fontenele@mp.ce.gov.br>, luiz cogan
<luiz.cogan@mpce.mp.br>, gustavo mello <gustavo.mello@mpce.mp.br>, rodrigo paul <rodrigo.paul@mpce.mp.br>,
thiago camelo <thiago.camelo@mpce.mp.br>, geraldo teixeira <geraldo.teixeira@mpce.mp.br>
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE PROTEÇÃO À ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO, PAISAGISMO E DEFESA DO PATRIMÔNIO

HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL– CAOMACE 

Ofício Circular Virtual nº048/2016-CAOMACE/PGJ/CE

Fortaleza, 26 de julho de 2016.

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)
Promotor (a) de Justiça com atribuição na área de defesa do meio ambiente e planejamento urbano

Assunto: Solicita o envio de procedimentos e ações judiciais sobre Saneamento Básico (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário).

Ref.: Plano Específico de Atuação do CAOMACE –Saneamento Básico (Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário) – 2016/2017.

Senhor (a) Promotor (a) de Justiça,

Em cumprimento  ao  Item 1 do  Plano Específico  de Atuação  do  CAOMACE  –Saneamento  Básico  (Abastecimento  de  Água e  Esgotamento
Sanitário) – 2016/2017, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência, que encaminhe a este Centro de Apoio arquivo digital (em formato editável)
de suas produções judiciais (Ações Civis Públicas, Denúncias, Recursos, etc) e administrativas (Termos de Ajustamento de Conduta, Recomendações, Portarias,
Manifestações, etc) sobre a temática em questão que tramitam na Promotoria de Justiça de sua titularidade ou respondência, no intuito de disponibilizar no
sítio eletrônico do CAOMACE para os demais Membros do MP que, eventualmente, estejam trabalhando em situações semelhantes.

Outrossim, informo que tais informações deverão ser encaminhadas para o e-mail: caomace@mpce.mp.br, e que, quaisquer dúvidas nesse sentido, poderão
ser esclarecidas através do número de telefone: (85) 3452 4513.

Certo de obter o apoio de Vossa Excelência, desde já agradeço a atenção dispensada, oportunidade em que apresento protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Dr. Raimundo Batista de Oliveira
Promotor de Justiça
Coordenador em Exercício do CAOMACE
Ministério Público do Estado do Ceará
Rua 25 de Março, nº280, Centro-Fortaleza/CE
Fone: (85) 3452 4513
E-mail: caomace@mpce.mp.br

Colabore com o acervo deste Centro de Apoio, enviando suas peças processuais para o e-mail: caomace@mp.ce.gov.br

Centro de Apoio Operacional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural - CAOMACE/MPCE 

                     Rua 25 de Março, nº 280, Centro, 60.060-120 Fortaleza-CE                   
E-mail: caomace@mp.ce.gov.br   Fone: (85) 3452 4513.
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