Promotoria de Justiça da Comarca de Alto Taquari – MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Audiência Pública Nº 01/2019
SIMP nº 000093-046/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio do Promotor de
Justiça de Alto Taquari Exmo1 Dr1 João Ribeiro da Mota torna público que será realiaada
Audiência Pública, com base no Parágrafo Único, inciso IV, artgo 27 da Lei 81625/93 para
instruir o Procedimento Extrajudicial, Notcia de Fato nº SIMP 000093-046/20191
Artgo 1º1 A Audiência Pública será aberta a toda Sociedade e presidida pelo Promotor de
Justiça, Dr1 João Ribeiro da Mota1 A solenidade será realiaada na sede da Câmara Municipal
de Alto Taquari, situada na Rua Altno Pereira de Souaa, sem número (Ao lado do Fórum),
no dia 20/02/2019 a partr das 18:00 h com previsão de encerramento às 20:00 h (Horário
de Cuiabá)1
Artgo 2º1 O evento tem por fnalidade expor a situaição da Seguraniça Pública do Municppio
e buscar a atuaição efciente de órgãos estatais e privados na prevenição e combate de
crimes e violência contra a populaição taquariense, além da adoição de polptcas públicas
atnentes;
Artgo 3º1 Os partcipantes deverão assinar lista de preseniça e o uso da palavra será
franqueado aos presentes após as exposiições realiaadas pelo Promotor de Justiça e
integrantes da mesa1
§1º1 Havendo interessados e não ultrapassado o limite do horário da audiência, será
imposto limite máximo de manifestantes a critério do Promotor de Justiça1
Artgo 4º1 Em audiência se adotará o seguinte procedimento:
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I – Instalaição dos trabalhos no horário previsto, compondo-se a mesa pelo Promotor de
Justiça, representantes do Poder Legislatvo Municipal, Poder Executvo Municipal,
CONSEG, Polpcia Civil e Militar, estando presente o membro do Poder Judiciário Local;
II – Caberá ao Promotor de Justiça esclarecer aos presentes o objetvo da Audiência;
III – Após será dada a palavra aos representantes da mesa para que de forma sucinta
debatam o tema;
IV – Encerradas as apresentaições, serão convocados para expor sua posiição, os que foram
previamente cadastrados nos termos do artgo 3º e, havendo tempo, será permitdo que os
presentes formulem perguntas e consideraições;
V – Atngido o horário limite ou não mais havendo outros temas, a audiência será
encerrada e a ata de reunião elaborada no praao de 10 (dea) dias da reunião, constando as
conclusões alcaniçadas;
Art1 4º1 Eventuais casos omissos, serão resolvidos pelo membro do Ministério Público1
Art1 5º1 Designo para secretariar os trabalhos e elaborar a aludida Ata as servidoras Michele
Mendes de Lima e Jocimara Barboaa dos Santos1
Publique-se, para que surta efeitos legais1
Alto Taquari/MT, 11 de fevereiro de 20191
JOÃO RIBEIRO DA MOTA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Promotoria de J ustiça de Alto Taquari
Rua Marçal Batista, nº 550, Loteamento Gabriela,
Alto Taquari/MT – CEP: 78785-000

Telefone: (66) 3496-1875

www.mpmt.mp.br

