
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DE MARACANAÚ

PORTARIA N.º 55/2016 – 3ª PJ

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ,  por  meio  do promotor  de
justiça, respondendo pela 3°  Promotoria da Comarca de Maracanaú, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, com base no art. 129, III, da Constituição
Federal de 1988, art. 26, I, da Lei 8.625/93, Res. 36/2016 - OECPJ;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do
regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis,  dentre
outras funções, a promoção do inquérito civil e ação civil pública, para a proteção
do meio ambiente, da ordem urbanística e de outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO a Reclamação protocolizada sob o n.º 255.2016 – SEMAM, em
desfavor  do  empreendimento  ANTONIO  EVANILDO  HONORIO  CASTRO
(KAUYPAN) –  CNPJ:  08.149.151.0001-18, situado  na  Rua  124,  N.º  81,  Timbó,
Maracanau/Ce, por esta emitindo fumaça praticando crime ambiental, bem como ter
em deposito lenha nativa sem documento de origem florestal. 

DETERMINO  A  INSTAURAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  PREPARATORIO  para
apurar  os  fatos  noticiados  em  desfavor  do  empreendimento  em  epígrafe  ou
quaisquer outros com eles relacionados, para tanto determinando o seguinte:

1) Registre-se, autue-se;
2) Notificação do empreendimento, no prazo de 20(vinte) dias, para que se manifeste sobre
os  fatos  apurados,  bem  como  apresente  copia  do  alvará  de  funcionamento  e  do
DOF(Documento de Origem Florestal), por ter em deposito lenha nativa. 
3)  Expedição de ofício à SEMAM, com prazo de validade de 20 (vinte)  dias,  para que
apresente copia do Alvará de Funcionamento do empreendimento ANTONIO EVANILDO
HONORIO CASTRO (KAUYPAN) – CNPJ: 08.149.151.0001-18.
4) Após, com ou sem resposta, voltem-me os autos conclusos.

Maracanaú, 29 setembro de 2016.

FABRÍCIO BARBOSA BARROS
Promotor de Justiça
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