
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
  3ª Promotoria de Justiça de Caucaia

PORTARIA nº 2016/010

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 010-10/2016

O Ministério Público do Ceará, representado pelo Titular da 3ª Promotoria de Justiça de
Caucaia, Alexandre Jorge França Cabral, no uso das atribuições conferidas pelos  artigos
127 e 129, III, da Constituição Federal e nas disposições da Lei nº 7.347/85, regulamentada
pela  Resolução  nº  036/2016-OECPJ,  INSTAURA  o  presente  PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO, como conversão da NOTÍCIA DE FATO nº 019/2015, para apurar a
denúncia baseada no Termo de Declaração da Sra. Francisca Antônia de Oliveira da Rocha
e do Sr. Pedro Siqueira da Rocha, firmado perante a Secretaria-Executiva das Promotorias
de  Justiça  de  Caucaia,  tratando  acerca  de  reclamação  contra  a  Prefeitura,  através  da
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental, que em 17 de novembro/2015 derrubou
cercas em seus empreendimentos situados nas “Águas Cristalinas”, neste Município, apesar
da  existência  de  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  feito  junto  ao  Instituto  de  Meio
Ambiente de Caucaia. As aludidas cercas serviriam para impedirem o acesso de vândalos e
seus  “paredões  de  som”,  os  quais  estavam promovendo  no  local  depredação  e  intensa
poluição sonora.

Resolve, por conseguinte, com esteio no art. 225 caput, da Constituição Federal, combinado
com o inciso IV do art. 3º, com os incisos I, V e VIII do art. 2º, com os incisos III, “a” e
“d”, IV e V do art. 3º, §1º do art. 14 da LEI FEDERAL nº 6.938/81, inciso I do art. 1º e §1º
do art. 8º da LEI FEDERAL nº 7.347/85, promover a coleta de informações, depoimentos,
certidões, perícias e demais diligências para posterior ação civil pública, compromisso de
ajuste ou arquivamento das peças de informações, nos termos da Lei. 

Atuará  como  SECRETÁRIO  o  Sr.  Dr.  Raimundo  Alves  de  Oliveira  Filho,  Técnico
Ministerial (Matrícula nº 168172-1-0), servindo na 3ª Promotoria de Justiça de Caucaia.

Caucaia (CE), 27 de outubro de 2016, às 12:17 h.

Alexandre Jorge França Cabral
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