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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA PRIMEIRA 
VARA  FEDERAL  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  RIO  GRANDE  DO 
NORTE.
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Autor: Ministério Público Federal, Estadual e União 
Réus: IBAMA, IDEMA e Município de Natal 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL,  pelos  representantes  legais  que  esta  subscrevem, 
com vista dos autos vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência,  expor e 
requerer o que segue:  

SOBRE  O  DESCUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  JUDICIAL 
RELATIVA À INSTALAÇÃO DO PARQUE DE CAPIM MACIO NO 
RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO – RD1

Na  r.  decisão  judicial  de  fl.  1740,  esse  Digno  Juízo 
determinou que o Município de Natal comprovasse no prazo de dez dias que 
estava executando o projeto do Parque do Reservatório de Detenção RD1, 
conforme determinado desde 31/12/2010 (fl. 1661).

 
A determinação judicial de fl. 1740 foi exarada em 28 de 

setembro de 2011. 

Em resposta à determinação,  o Município de Natal, às fls. 
1746/1447, limitou-se a informar que  “a execução das obras do Parque de  
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Capim Macio não foi realizada, em virtude da suspensão do contrato das  
obras  de  drenagem  de  Capim  Macio,  realizadas  pela  empresa  Queiroz  
Galvão, também responsável pela elaboração das obras do Parque”.

 Os  documentos  trazidos  pelo  Município  de  Natal  aos 
autos (fls. 1755/1757) não foram  capazes de justificar o descumprimento da 
determinação  judicial.  Ao  contrário,  demonstraram  que  o  Município 
desconsiderou  que  a  situação  é  objeto  de  uma  demanda  judicial  e  que  o 
cumprimento  de  uma  determinação  judicial  é  uma  obrigação  e  não  um 
indicativo ou uma recomendação.

O  não  cumprimento  de  uma  decisão  judicial  enseja 
descrédito geral  com os mecanismos disponíveis constitucionalmente  para a 
população  reivindicar os seus direitos, torna morta a letra da Lei e deixa o 
gestor público livre, sem qualquer sistema de freios e, portanto, sem limites 
de  discricionariedade.  A  comunidade  de  Capim  Macio,  por  exemplo,  em 
razão da decisão de fls. 1708,  aguarda desde junho de 2011 a  implantação do 
Parque  relativo  ao  Reservatório  de  Detenção  1-  RD1.  O  Município  não 
cumpriu a determinação judicial. Qual a perspectiva que resta à população? 
Apenas vontade do Prefeito? E se o Prefeito não quiser implantar o Parque?

 
O  descumprimento  de  ordem  judicial,  além  da 

responsabilidade criminal,  pode ensejar improbidade administrativa, como se 
observa nos julgados abaixo transcritos: 

Decisão judicial – descumprimento – improbidade administrativa – 
caracterização  –  “MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DECISÃO 
RECURSAL.  ESFERA  ADMINISTRATIVA.  PRECLUSÃO. 
DESCUMPRIMENTO. IMPROBIDADE. I - Decisão lavrada em 
grau de recurso não pode deixar de ser cumprida por autoridade 
administrativa  com  inversão  da  hierarquia,  sob  pena  de  restar 
caracterizado  ato  de  IMPROBIDADE  (Lei  n°  8.429,  de 
02.06.1992, art. 11, II). II - Preclusão administrativa que torna a 
decisão recursal irretratável à administração pública. III - Remessa 
oficial a que se nega provimento” (TRF – 3ª Região – REOMS nº 
231573 – 1ª Turma – DJU: 21/10/2002 – Rel. Des. Federal Batista 
Gonçalves)
.....................................................
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PREFEITO MUNICIPAL - 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PRELIMINAR 
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AFASTADA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - 
ARTIGO  11,  II,  DA  LEI  n.º  8.429/92  -  VIOLAÇÃO  AOS 
PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  - 
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. É notório que o gestor municipal ao 
descumprir  injustificadamente ordem judicial,  incorre na conduta 
típica descrita pelo artigo 11, II, da Lei n.º 8.429/92. À verificação 
que o requerido não agiu conforme os parâmetros  legais  que se 
exige  do Chefe do Poder  do Executivo  Municipal,  tem-se como 
correta  a  decisão  do  douto  Magistrado  de  primeiro  grau,  ao 
concluir  que  incorreu  em ato  de  improbidade  administrativa,  na 
medida em que restou comprovado nos autos o descumprimento 
injustificado de determinação judicial, não havendo como acolher 
as  escusas  apresentadas,  devendo,  portanto,  o  demandado  se 
sujeitar às imposições legais aplicáveis.
(TJMG, Proc. Nº 1.0713.06.063142-9/001(1), 8ª Câmara Cível,
Relatora Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, julgado em
19/08/2010, data da publicação: 24/11/2010).
.................................................................................................
“Ação  civil  pública  por  ato  de  improbidade  administrativa. 
Descumprimento  de  ordem  judicial.  Pena.  Dosimetria.  1  - 
Verificada  a  omissão  dolosa  da  autoridade  publica  em  cumprir 
ordem  judicial  voltada  a  coibir  ato  administrativo  irregular, 
caracterizada esta a conduta ímproba do art. 11, inciso II, da Lei
8.429/92, com sujeição de seu autor as penas previstas no art. 12, 
inciso III, da mesma lei. 2 – A pena aplicável ao agente publico 
ímprobo  deve  ter  sua  dosimetria  norteada  pela  gravidade  da 
conduta e lesividade aos princípios constitucionais aplicáveis aos 
agentes  públicos,  sob  pena  de  inadequação  aos  fins  que  se 
destinam, comportando, no caso concreto, o afastamento da pena 
de  suspensão  dos  direitos  políticos,  mantidas  as  demais,  por 
suficiência da reprimenda. Recurso de apelação cível conhecido e 
parcialmente  provido..”  (200901945697  –  APELACAO  CIVEL, 
Relator Dr. Jose Carlos de Oliveira, TJGO Primeira Camara Civel, 
julgado em 20/10/2009, DJ461).

SOBRE  A  PARALISAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  DRENAGEM  DE 
CAPIM MACIO

Por tudo o que já foi juntado nos autos e verificado em 
campo,  pode-se  afirmar  que  as  obras  do  sistema  de  drenagem de  Capim 
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Macio  ainda  não foram concluídas  e  se  encontram paralisadas.  Consoante 
informação da Caixa Econômica Federal (cf. doc em anexo), já foi realizado o 
percentual de  70% das obras. 

Os Reservatórios de Detenção – RDs (também conhecidos 
como Lagoas) já foram instalados, mas o extravasor  (chamado também de 
mini  emissário  submarino),  que  levará  o  excedente  da  água  de  chuva 
acumulada nos Reservatórios para o mar ainda não foi instalado e algumas 
ruas  ainda  se  encontram sem drenagem e  pavimentação,  ocasionando,  no 
período chuvoso, graves problemas de inundação. São elas:

 
1. Rua Américo Soares Wanderley;
2. Rua Francisco Pignatário;
3. Rua Joaquim Quirino da Costa;
4. Rua Neusa Farache;
5. Rua Antônio Farache;
6. Rua Antônio Madruga;
7. Rua Joel Carlson
8. Rua Walter Fernandes;
9. Rua Ismael Pereira da Silva 
10. Rua Industrial João Mota

O Município de Natal ainda não requereu ao IDEMA a 
Licença de Instalação (LI) para possibilitar a instalação do extravasor 
(ou mini emissário).  Na petição de fl. 1716/1717, o Município informou que 
não havia requerido a LI porque ainda não tinha elaborado o projeto executivo 
da  obra  e  que  naquela  data  (em  03/08/2011),  o  projeto  demoraria  60 
(sessenta)  dias  para  ser  elaborado.  Na  mesma  manifestação  solicitou  a 
prorrogação do prazo determinado judicialmente por mais 90 (noventa) dias. 

O prazo, então, findou no mês de novembro de 2011 sem 
que  o  Município  tenha  requerido  ao  IDEMA  o  pedido  de  Licença  de 
Instalação para a obra do extravasor (ou  mini emissário).

É  importante  salientar  que  a  falta  de  instalação  do 
extravasor enseja o lançamento do excedente da água acumulada nos cinco 
Reservatórios  de  Detenção  (RDs)  no  Reservatório  provisório  (RD-6), 
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localizado na  Zona de Proteção Ambiental 5 – ZPA -5, conhecida como ZPA 
de Lagoinha, de importância hidrogeológica ímpar. 

Conforme registrado na fl. 753 dos autos, o Município de 
Natal avaliou que a utilização do Reservatório de Detenção, RD-6, localizado 
na ZPA – 5 (Lagoinha), não era ambientalmente adequado e eliminou a ZPA- 
5 como destino final do sistema de drenagem de Capim Macio.

É mister lembrar, ainda, que no acordo judicial de fl. 723, 
item 11, o Município concordou em realizar a recuperação  a reposição das 
áreas e da RD6, no caso de não ser vantajosa a utilização da área da ZPA-5 
para instalação de Reservatório Artificial. 

SOBRE OS MOTIVOS DA PARALISAÇÃO DAS OBRAS

Com vistas a entender a causa da paralisação das obras do 
sistema de drenagem do Bairro de Capim Macio e a requerer judicialmente as 
providências  necessárias  para  a  retomada  das  obras  para  eliminação  dos 
problemas  ambientais  decorrentes,  o  Ministério  Público  promoveu  duas 
audiências extrajudiciais, uma com representantes da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOPI, que é a Secretaria responsável 
pela  condução das  obras  e  outra  com representantes  da  Caixa  Econômica 
Federal - CEF. As atas de audiência encontram-se anexadas nesta petição. 

Os representantes da SEMOPI esclareceram que: 

no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011, (o Município)  
ficou impedido de receber valores da União Federal porque estava 
com pendências de pagamento junto à Receita Federal e não tinha a 
certidão negativa correspondente para auferir recursos federais; que 
em dezembro de 2011, a situação foi regularizada e o Município, 
atualmente,  dispõe  da  certidão  negativa  conjunta  de  débitos 
relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, documento 
que permite a retomada do desembolso dos recursos federais para 
obras financiadas pelo FGTS. Questionados se o Município dispõe 
dos  recursos  relativos  à  contrapartida  para  conclusão  da  obra, 
responderam que não sabem dizer, porque não têm controle sobre a 
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utilização dos recursos existentes na conta única do Município; que 
esse controle quem realiza é a Secretaria de Planejamento e que a 
Secretaria  de  Obras  Públicas,  mesmo  sendo  a  responsável  pela 
condução  e  pelos  pagamentos  das  obras  de  drenagem  não  tem 
controle financeiro.  Esclareceram que em relação à contrapartida 
da obra como um todo já pagaram o valor de aproximadamente R$ 
6.891.000,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e um mil reais). 
Acreditam que como contrapartida,  levando em consideração  os 
reajustes  em  razão  das  paralisações  ocasionadas  pelo  próprio 
Município,  ainda  resta  aproximadamente  R$  5.250.000,00 
(contrapartida) mais  R$ 6.386.655,00 (reajustamento). O valor 
estimado para a elaboração do projeto executivo do mini-emissário 
é de aproximadamente R$ 180,000,00 (cento e oitenta mil reais). 
Com o reajustamento de aproximadamente 40%, o valor estimado 
chega a custar R$ 250.000.00 (duzentos e cinqüenta mil reais). 
Para  viabilizar  a  implantação  do “Parque  de  Capim Macio”,  ou 
seja, da urbanização do RD 01, o Município precisaria dispor de R$ 
336.021,20 (trezentos e trinta e seis mil, vinte e um  reais e vinte 
centavos),  mais  o  valor  de  reajuste  pelo  atraso  do  Município 
aproximado  de  mais   R$  600.000,00  (seiscentos  mil  reais). 
Considerando  a  iminência  do  período  chuvoso  e  a  falta  de 
conclusão da drenagem e da pavimentação de aproximadamente 8 
ruas  do  Bairro  de  Capim  Macio  nas  proximidades  do  RD1,  o 
Ministério Público questionou quais são as obras necessárias para 
solucionar o problema e qual o valor estimado para a implantação 
das obras necessárias. Os representantes da SEMOPI informaram 
que também consideram a situação como emergencial e que para 
resolver  o  problema  das  inundações  ocasionadas  nas  ruas  no 
período chuvoso torna-se necessário realizar o serviço de drenagem 
e pavimentação das ruas  e  instalar uma Estação Elevatória para 
lançar as águas acumuladas no Reservatório de Detenção 1 – RD-1 
para  o  RD-5.  Não  souberam estimar  o  valor  dessas  obras,  mas 
ficaram de remeter por escrito o valor até o dia 23 de fevereiro de 
2012.

Os representantes da CEF esclareceram que: 
  

(...) atualmente aproximadamente 70% da obra relativa ao sistema 
de  drenagem do Bairro  de  Capim Macio  foi  executado;  que  de 
novembro de 2010 a outubro de 2011, não houve desembolso por 
parte da CEF para a Prefeitura de Natal por falta da apresentação 
das certidões obrigatórias em nome do Município de Natal; que a 
última medição para autorização de pagamento por parte da CEF 
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foi realizada em junho de 2011; que para que  o Município de Natal 
possa  receber  atualmente  os  valores  relativos  ao  financiamento 
deverá realizar  a atualização do cronograma de desembolso;  que 
em consulta na data de hoje à conta do contrato, os representantes 
da  CEF  constataram  que  o  Município  já  depositou  o  valor  de 
RS1.400,000,00  (um  milhão  e  quatrocentos  mil  reais),  o  que 
possibilitará  a  liberação  pela  CEF  do  montante  de 
aproximadamente  R$  5.000.000,  00  (cinco  milhões  de  reais), 
incluídos  nesse  valor  R$800.000,00  (oitocentos  mil  reais)  que 
foram pagos à  Construtura e transitaram pela conta  do contrato. 
Com esse valor, será possível que o Município pague o que deve 
para  a  Construtora  de  serviços  já  executados  e  possibilitará   o 
reinício das obras; que para que o Município de Natal instale as 
obras do Parque, chamada pela CEF de urbanização do RD1, falta 
adequar  o projeto apresentado à CEF ao que está executado em 
campo, uma vez que a Prefeitura iniciou a implantação de forma 
diversa  da  autorizada  pela  CEF,  bem  como  encaminhar  um 
cronograma de  desembolso.  Questionados  quanto o  Município 
deve  dar  em  contrapartida  para  receber  o  total  do 
financiamento para a conclusão da obra, responderam que para 
receber  o  valor  de  aproximadamente  R$  10.0000.000,00  (dez 
milhões)  do  FGTS,  o  Município  precisa  dar  em  contrapartida 
aproximadamente  R$  4.000.000,00  (quatro  milhões).  Essa 
contrapartida poderá ser planejada pelo Município, de acordo com 
a execução da obra.  Questionados se os representantes da CEF 
tem  conhecimento  sobre  o  pagamento  dos  reajustes  que  o 
Município  deve  à  empresa  que  está  realizando  as  obras,  os 
representantes  explicaram que os  reajustes  contratuais  não  estão 
englobados no contrato de financiamento, portanto não ficam sob o 
controle da CEF.

Em  anexo,  consta  ainda  uma  planilha  fornecida  pela 
SEMOPI contendo o detalhamento financeiro do contrato.

Diante  dos  esclarecimentos  prestados  e  dos  documentos 
juntados,  ficou claro que a  falta de conclusão do sistema de drenagem de 
Capim Macio foi  ensejada  pelo próprio Município  que ficou inadimplente 
com obrigações devidas à União Federal. O  retardamento na conclusão do 
projeto acabou acarretando um aumento do valor da obra, tendo em vista que 
a cada ano, a obra sofre um reajuste de 40% do seu valor.   

Pelos  documentos  colhidos,  tem-se  que  o  Município  de 
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Natal precisa dispor do total de

 R$  12.242.399,60  (doze  milhões,  duzentos  e 
quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais 
e sessenta centavos) para conclusão do sistema de 
drenagem de Capim Macio. Nesse valor foi levado 
em conta: 

 R$  7.249.144,70  (sete  milhões,  duzentos  e 
quarenta e nove mil, cento e quarenta e quatro 
reais  e  setenta  centavos),  relativo  ao  total  de 
reajustamento; 

 R$ 4.993.254,90 (quatro milhões, novecentos e 
noventa  e  três  mil,  duzentos  e  cinqüenta  e 
quatro reais e noventa centavos). 

 
Pelas informações prestadas pelos representantes da  CEF, 

o pagamento dos valores da contrapartida junto à CEF poderá ser planejado 
pelo Município. 

SOBRE A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DE LAGOINHA

No  que  atine  à  recuperação  da  área  degradada  de 
Lagoinha, considerando que o IDEMA expediu o Termo de Referência para 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, às fls. 1760/1764; resta 
ao Município de Natal  apresentar a esse Juízo o Plano de Recuperação, com 
o cronograma da implantação das medidas para que as obrigações de fazer 
possam integrar a sentença judicial.

A apresentação do PRAD é essencial para que esse Digno 
Juízo possa determinar o prazo para a adoção das medidas de  recuperação da 
área degradada, já que a recuperação em si já foi assumida como obrigação 
pelo Município de Natal na decisão de fl. 723.

SOBRE  O  PERIGO  DE  NÃO  CONCLUSÃO  DAS  OBRAS  E  DE 
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PERDA DOS RECURSOS JÁ GARANTIDOS PELA CEF 

Caso  não  sejam  cumpridas  as  obrigações  que  assumiu 
junto à CEF e junto à empresa contratada, há perigo do Município perder os 
recursos já assegurados, deixando as obras do sistema de drenagem de Capim 
Macio inacabadas (os 30% restantes), sem recuperação da área da Zona de 
Proteção Ambiental  – ZPA- 5 (Lagoinha) desmatada de forma ilegal e em 
descumprimento  a  decisão  judicial  prolatada  nos  autos  do  Agravo  de 
Instrumento  93096-RN,  pelo  Eminente  Desembargador  Federal  LÁZARO 
GUIMARÃES. 

Não  se  pode  descurar  que  quando  o  Município  pleiteia 
junto à Caixa Econômica Federal o financiamento para a realização de um 
projeto, o Gestor, juntamente com sua equipe, já realizou uma avaliação sobre 
a prioridade da obra; portanto,  dentro de sua avaliação de oportunidade e 
conveniência,  já  elegeu  a  obra  como  prioritária,  não  podendo, 
simplesmente, abandonar a obra,  que passou por tantos trâmites federais para 
aprovação. 

Também  não  se  pode  desconsiderar  que  as  obras  de 
saneamento  (nas quais as de drenagem se incluem) são relativas à melhoria 
das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana. 

Ao requerer e ter aprovado um projeto de saneamento, o 
Município torna-se obrigado a contribuir com a contrapartida à CEF e com os 
demais encargos contratuais necessários para conclusão das obras.  

SOBRE  A  NECESSIDADE  DE  BLOQUEAR  OS  VALORES  PARA 
GARANTIA DA CONCLUSÃO DAS OBRAS 

Ao realizar a análise  do demonstrativo da execução das 
despesas por função e subfunção do Município de Natal relativo ao período 
de   2011  (doc  em  anexo),  é  possível  constatar  que  em  relação  a 
infraestrutura urbana, a dotação inicial foi prevista para R$ 841.382.000,00 
(oitocentos e quarenta e um milhões,  trezentos e oitenta e dois mil  reais). 
Todavia, o valor pago pela Prefeitura até dezembro de 2011 foi apenas de R$ 
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15.272.989,22 (quinze milhões, duzentos e setenta e dois mil, novecentos e 
oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). A Prefeitura deixou de executar o 
valor de R$ 812.644.798,85  (oitocentos e doze milhões, seiscentos e quarenta 
e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). 

Por outro lado, no que se refere à rubrica da comunicação 
social,  nota-se  que praticamente  toda a  dotação foi  devidamente  utilizada. 
Como  se  observa  no  documento,  de  R$  13.957.000 (treze  milhões, 
novecentos e noventa e sete mil reais) destinado a despesas com comunicação 
social,  apenas  R$111.672,77  (cento e onze mil,  seiscentos e setenta e dois 
reais e setenta e sete centavos) consta como saldo a executar. 

Na comunicação social,  praticamente 100% da verba foi 
executada. No entanto, na infraestrutura, a situação é inversa, uma vez que 
apenas 2% do previsto foi executado! 

No  orçamento  do  Município  para  2012,  divulgado  no 
Portal da Transparência da Prefeitura, consta que o Município dispõe do valor 
de R$ 13.824.000 (treze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais) para 
ser utilizado em comunicação social. Considerando que esse valor só poderá 
ser utilizado até abril de 2012, em razão do período eleitoral; considerando, 
ainda, que a divulgação dos programas e a das realizações do governo não 
podem ser considerada como mais importante do que a própria execução das 
obras de saneamento já financiadas e iniciadas, e que as obras do sistema de 
drenagem do Bairro de Capim Macio correm o risco de continuar paralisadas 
por  falta  de  pagamento,  o  Ministério  Publico  entende  essencial  que  seja 
determinado judicialmente o bloqueio dos recursos municipais para que seja 
viabilizada  a  conclusão  das  obras  iniciadas.  O  bloqueio  deve  incidir, 
inclusive,  nas  verbas  da  comunicação  social,  que  são  as  que,  como 
comprovado, tem maior probabilidade de serem empenhadas. 

   

DOS PEDIDOS

 Por tudo o que foi exposto, o Ministério Público Federal e 
Estadual requerem que Vossa Excelência determine: 
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a) Para  garantir  a  conclusão  das  obras  do  sistema  de 
drenagem do Bairro de Capim Macio (30% restante) e 
possibilitar  a  recuperação  da  Zona  de  Proteção 
Ambiental  - ZPA-5, que seja determinado o bloqueio 
do valor de R$ 7.249.144,70 (sete milhões, duzentos e 
quarenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e 
setenta  centavos)  da  Conta  do  Município  de  Natal, 
Fonte 111, incluindo o bloqueio do montante da rubrica 
relativa à Comunicação Social da Prefeitura, para que 
esse  montante  seja  utilizado  exclusivamente  para 
pagamento  das  obrigações  assumidas  nos  contratos 
relativos às obras de drenagem de Capim Macio;  

b) Que seja intimada  pessoalmente a Prefeita Municipal 
de Natal, Exma. Sra. MICARLA ARAÚJO DE SOUSA 
WEBER, bem como o Secretário Municipal de Obras 
Públicas  e  Infraestrutura  (SEMOPI),  Sr.  SÉRGIO 
BEZERRA PINHEIRO, para no prazo a ser concedido 
por Vossa Excelência, sob pena de multa diária judicial, 
sem  prejuízo  da  responsabilidade  criminal  por 
descumprimento de decisão judicial e da caracterização 
da  improbidade  administrativa,  comprovar  o 
cumprimento  das  obrigações  já  determinadas 
judicialmente,  em especial:  a  execução do Parque de 
Capim  Macio,  que  corresponde  ao  projeto  de 
urbanização  do  Reservatório  de  Detenção  RD1  e  o 
comprovante  do requerimento ao IDEMA da Licença 
de  Instalação  (LI)  relativo  ao  extravasor  (ou  mini 
emissário submarino); 

c) Que, em razão da urgência pela iminência do período 
chuvoso,  com  vistas  a  diminuir  os  problemas 
ambientais e de saúde pública que costumam ocorrer na 
área, que  seja concedido prazo para serem concluídas 
as obras relativas à drenagem e pavimentação das Ruas: 
Américo  Soares   Wanderley;  Francisco  Pignatário; 
Joaquim  Quirino  da  Costa,  Neusa  Farache;  Antônio 
Farache;  Antônio  Madruga;  Joel  Carlson;  Walter 
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Fernandes;  Ismael  Pereira  da  Silva  e  Industrial  João 
Mota,  bem  como  para  que  seja  instalada  a  Estação 
Elevatória   para  lançar  as  águas  acumuladas  no 
Reservatório de Detenção 1 – RD-1 para o RD-5, obras 
essas  consideradas  emergenciais  pelos  próprios 
representantes da SEMOPI  (conforme depoimento em 
anexo;.

d) Que  seja  designada  audiência  de  conciliação para 
serem acordados os prazos relativos à implantação do 
Plano de Recuperação da Área Degradada de Lagoinha, 
que  deve  ser  realizado  de  acordo  com  o  Termo  de 
Referência  expedido  pelo  IDEMA,  à  fl.  1760/1764, 
bem  como  para  ser  homologada  judicialmente  o 
planejamento de desembolso que o Município de Natal 
deve  realizar  para  garantir  o  pagamento  de  sua 
contrapartida  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  para 
conclusão final do projeto, incluindo o extravasor. Para 
a  audiência  de  conciliação,  requer  a  intimação  dos 
representantes  da  Caixa  Econômica  Federal:  Dr. 
Roberto  Sérgio  Ribeiro  Linhares,  Superintendente 
Regional  e  Dr.  Marcus  Vinicius  Fernandes  Neves, 
Gerente de Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural. 

Termos em que esperam deferimento.

Natal/RN, 24 de fevereiro de 2011.  

 GILKA DA MATA DIAS
45ª Promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

FÁBIO NESI VENZON
Procurador da República
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