
Exmo. Sr. Dr. Millen Castro Medeiros de Moura, Promotor de Justiça da 

Comarca de Brumado-Bahia. 

 

 

 

EDILSA MARIA TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO (LIA TEIXEIRA), 

brasileira, casada, vereadora, residente e domiciliada na AV. João Paulo I. 

778, Bairro Nobre, Brumado-Bahia, vem, mui respeitosamente e, em nome 

da comunidade do Distrito sede de Cristalândia, Município de Brumado-

Bahia, expor e pedir a V. Exmª. Sr. Promotor, o seguinte. 

Diante da seca que assola a nossa região, onde as estiagens prolongadas são 

comuns e a água não costuma está disponível o tempo todo, venho através 

deste, em nome da comunidade do distrito de Cristalândia, externar a 

grande preocupação deste povo quanto ao abastecimento de água de mais 

de 400 famílias, que hoje vivem momentos de agonia e aflição. 

A água que abastece a vila é de uma barragem pequena construída pela 

comunidade. Acontece que a água que mantém essa pequena barragem vem 

da descarga de fundo da barragem de Cristalândia, numa vazão de 220 

litros por segundo (exigência contida no projeto de construção do 

reservatório), água esta que alimenta as 400 famílias da vila sem contar 

com a dessedentação animal, e, também, o abastecimento da escola Ana 

Rodriga Teixeira e do PSF local. 

A barragem nesse momento já se encontra sem condições de atender as 

necessidades da vila e haverá um colapso total com o extermínio de 

animais, fechamento da escola prejudicando o aprendizado de 600 alunos, e 

também do PSF comprometendo a saúde daquela comunidade e a vila 

passará a ser abastecida por carros pipas sob a custa dos moradores que 

certamente não dispõe de recurso para tanto. 

A descarga ecológica que abastece a vila vem sendo feita ininterruptamente 

há 09 anos, sendo que a mesma não interfere no abastecimento da cidade 

de Brumado. 



Ocorre que a EMBASA, Órgão Responsável por essa descarga se nega a 

soltar água para atender a comunidade do referido Distrito que ora clama 

pela falta d’água alegando que essa responsabilidade é do INEMA. 

Diante do exposto, venho encarecidamente solicitar ou até mesmo suplicar 

ao Exmo. Sr.Promotor que se digne a notificar a EMBASA para soltar o 

mais urgente possível a água para atender as necessidades daquela 

comunidade, tendo em vista que água é fonte da vida.  

Sabemos que diante de tal situação, somente o Ministério Público com toda 

sua competência poderá resolver esse grave problema. 

Atenciosamente, 

 

Lia Teixeira 

vereadora 


