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Associação Homens do Mar da Baía 

de Guanabara 
Rua Olavo Mussel nº 55, São Francisco - Praia de Mauá 

Magé-RJ  CEP: 25.925-395  Tel.: (21)98666-8876 

CNPJ:09.260.231/0001-09 E-mail: grupohomensdomar@gmail.com/ahomar@ahomar.org.br 

 

Ofício nº 115/2021. 

Mauá, 04 de novembro de 2021. 

 

Ao Ilmo. Sr.  

Eduardo Fortunato Bim 

Presidente do IBAMA 

SCEN Trecho 2, Edifício Sede 

Brasília/DF - CEP 70818-900 

E-mail: presidencia@ibama.gov.br  

 

Ref. Processo nº 02001.006112/2019-16 

(Licenciamento Ambiental EXXONMOBIL 

EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA) 

 

Assunto: Pedido de Audiências Públicas no 

Estado do Rio de Janeiro e outros requerimentos. 

 

  

  AHOMAR - Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara, pessoa 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 

09.260.231/0001-09, com sede na Rua Olavo Mussel nº 55 -São Francisco - Praia de 

Mauá – Magé / RJ, por seu representante legal, vem expor para ao final requer 

 

Que no dia 04/10/2021, isto é, 30 dias atrás, protocolou tempestivamente (SEI-

11000148), manifestação tendo em vista a realização de Audiência Pública no dia 

14/09/2021, relativa ao licenciamento da Atividade de Perfuração Marítima de Poços 

nos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503 e 

SEAL-M-573, na Bacia de Sergipe, Alagoas, da empresa ExxonMobil Exploração 

Brasil Ltda e na forma das normativas que regem a realização de audiências públicas na 

esfera federal. 

 

Que os demais questionamentos formulados também em decorrência da referia 

audiência pública (SEI-11001305, SEI-11006988 e SEI- 11011110), já foram 

respondidos (SEI- 11033105 e SEI- 11046362 e 11046363), entretanto, os 

questionamentos desta associação (SEI-11000148), seguem sem resposta. 

 

Sendo assim, considerando:   

 

a) A necessidade de resposta aos questionamentos formulados pela associação 

requerente para regular prosseguimento do devido processo legal do 

licenciamento ambiental; 

 

b) A gravidade das questões abordadas no requerimento não respondido e 

 

c) Que os questionamentos desta associação são de natureza legal 
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Requer, o envio do questionamento desta associação constante do SEI-

11000148, Para a procuradoria desta Autarquia visando resposta o para o regular 

prosseguimento do devido processo legal do licenciamento ambiental ou 

alternativamente o imediato acatamento dos requerimentos constantes daquele 

documento. 

 
 

 Desde já agradecemos a atenção nos colocando à disposição para 

esclarecimentos.  
 

Atenciosamente, 

 
Alexandre Anderson de Souza 

Presidente 


