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URGENTE!!!!!!

      Situação da área  atingida nesta data!!!!!

PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM REGIME EMERGENCIAL 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, pela

45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Natal, expõe e requer o

que segue: 

A presente demanda foi ajuizada com o objetivo de solucionar

os  graves  problemas  de  drenagem e  impedir  os  alagamentos  decorrentes  do

acúmulo de água de chuva no trecho compreendido ente as ruas/avenidas São

José, Mor Gouveia, Jerônimo Câmara e Jaguarari (incluindo as ruas internas que

se inserem nesse quadrilátero). 

Em r. decisão prolatada no dia 14 de novembro de 2017, esse

Digno Juízo deferiu tutela pleiteada liminarmente para determinar que o Município

de  Natal  retome  e  conclua  as  instalações  e  medidas  estruturais  relativas  ao

sistema  de  drenagem da  área.  Para  tanto,  determinou  o  bloqueio  judicial  de

montante para a realização das obras destinadas à solução do grave problema. 
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Em 19 de  dezembro  de  2017, em nova  decisão,  desse D.

Juízo, suspendeu o bloqueio, em virtude da manifestação do Município de Natal

no sentido de que a verba necessária para a continuidade das obras de drenagem

inacabadas na área atingida havia sido garantida. 

Após, no dia no dia 02 de fevereiro de 2018, o Município de

Natal  ofereceu  contestação,  oportunidade  em  que  confirmou  que  havia

conseguido recursos federais para o reinício da obra. 

A despeito dessa manifestação, o Município não apresentou

previsão  ou  qualquer  cronograma  para  a  conclusão  da  obra  necessária  para

solucionar os graves problemas que ocorrem no local nos momentos das chuvas

que caem na cidade. 

Na  presente  data,  por  exemplo,  a  população  ficou

extremamente  prejudicada,  em  razão  das  chuvas  que  ocorreram  na  cidade

apenas no período da manhã. E a previsão para este ano de 2018 é de aumentar,

ainda mais,  o volume de chuvas em Natal/RN. 

Os  moradores  da  localidade  estão  preocupados  e  têm

procurado insistentemente o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, para

serem informados sobre a conclusão das obras e sobre as medidas de socorro

emergencial que o Município precisa adotar em relação aos moradores locais nos

momentos de chuva.

O Município de Natal, por  sua vez, expressou nos autos,  a

intenção  de  resolver  os  problemas.  Contudo,  não  tem sido  transparente  nas

diligências que estão sendo realizadas e na comunicação com a população no que

diz respeito às  providências necessárias e  previsão para conclusão da obra. 

Com tais considerações, diante da urgência da situação e
da  importância  de  uma  resposta  jurisdicional  célere  para  atender  a
comunidade atingida, o Ministério Público, REQUER, em caráter de urgência,
que seja designada uma audiência de conciliação, com intimação das partes.
Requer,  ainda  que,  para  audiência,  o  Município  de  Natal  seja  intimado  para
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fornecer nos autos todas as informações cabíveis acerca das obras de drenagem

(se foram, realmente reiniciadas, com cronograma para conclusão das mesmas),

bem como para esclarecer quais são as providências que estão sendo tomadas

para atender a população atingida pelos alagamentos nos momentos de chuva.

Requer, ainda: 1)  a juntada do Relatório da vistoria realizada

na presente data pela Assistente Ministerial desta Promotoria, onde ficou evidente

a  gravidade  da  situação;  2)  manifestação  de  associação  e  moradores  da

localidade,  solicitando  ao  Ministério  Público  informações  sobre  a  solução  dos

problemas.  

Termos em que, pede deferimento. 

Natal, 01 de março de 2018. 

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