
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
  3ª Promotoria de Justiça de Caucaia

PORTARIA nº 2016/012

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 012-12/2016

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 001/2016, para apurar a
denúncia baseada nas declarações prestadas por uma Cidadã caucaiense (que requereu a
manutenção de  seu  nome em sigilo)  perante a  Secretaria-Executiva  das  Promotorias  de
Justiça  de  Caucaia,  acerca  de  depósito  clandestino  de  reciclagem,  lixo  a  céu  aberto,
proliferação  de  insetos  e  bichos  peçonhentos  com riscos  de  epidemias,  maus-tratos  em
animais,  ocasionados pelas  atividades da pessoa conhecida como “Edivaldo” ou “Rex”,
residente  na  Rua  Juaci  Sampaio  Pontes,  nº  1324,  Bairro  Grilo,  neste  Município,
configurando possível dano ambiental a ser identificado.

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, art. 4º da Lei Federal nº
6.766/79 (LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO), 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 12:26 h.

Alexandre Jorge França Cabral
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