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EDITAL Nº 01/2016, DE 04 DE OUTUBRO DE 2017

O  Ministério Público Federal,  representado pela Drª Bruna Menezes

Gomes da Silva, com fulcro nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, artigo

27,  parágrafo único,  IV,  da Lei nº 8625/93 e Resolução nº 82/2012 do CNMP, vêm, por

intermédio deste Edital, CONVOCAR, CONVIDAR E REGULAMENTAR,  em nome do

princípio da publicidade, a audiência pública a ser realizada no dia 08 de novembro de

2017 às 13h30, no Auditório Carlos Alberto Bandeira, sito à Av. Coronel Teixeira, nº 7.995

– Nova Esperança, na sede do Ministério Público Estadual em Manaus/AM.

 
OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 

Art.  1º.  A Audiência  Pública  ora  regulamentada  tem  como  objetivo

debater questões relacionadas ao combate à violência obstétrica no Amazonas e apresentar

os avanços obtidos até a data de sua realização, possibilitando o acesso de informações

sobre o tema à população do Estado do Amazonas.

DISCIPLINA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art.2º.  A Presidência dos trabalhos ficará a cargo da Procuradora da

República  Bruna  Menezes  Gomes  da  Silva  e  da  Promotora  de  Justiça  Claudia  Maria

Raposo da Câmara. 

Art.3º.  A audiência  será  declarada  aberta  às  13h30,  com  tolerância

máxima de 30 minutos para o início das atividades. 



Art.  4º.  Será  nomeado  secretário  para  auxiliar  nos  trabalhos,  colher

assinatura dos presentes, lavrar a ata e realizar os demais assentamentos necessários. 

Art.5º.  A mesa  dos  trabalhos  será  composta  por  representantes  do

Judiciário e da sociedade civil, a critério dos coordenadores dos trabalhos.

Art.6º.  Após a  abertura,  serão esclarecidos  os  objetivos  da audiência

pública e a forma a ser adotada na condução dos trabalhos, bem como será informado o

horário para o término da audiência, o qual poderá ser antecipado ou prorrogado caso

necessário. 

Art.7º.  A manifestação  oral  na  audiência  pública  será  precedida  de

inscrição perante a mesa diretora dos trabalhos, ficando a cargo do Presidente o registro

dos inscritos, o controle do tempo de exposição e o limite do número de inscritos. 

Art.8.  A presidência  da  mesa  poderá  interromper  as  manifestações

individuais para alertar sobre o esgotamento do tempo e encerrá-las. 

Art.9º.  Não  serão  admitidos,  durante  a  audiência  pública,

questionamentos  a  respeito  de  matéria  estranha  ao  seu  objeto,  manifestações  político-

partidárias, caluniosas, difamatórias ou injuriosas contra qualquer pessoa, podendo, em

tais casos, a Presidência da Mesa intervir, cassando a palavra do violador do dispositivo. 

CONVITE  DE  COMPARECIMENTO  AOS  INTERESSADOS  EM

GERAL.

Art.10. Por este edital, fica convidada toda a população interessada, os

profissionais, órgãos governamentais e não governamentais que atuam sobre o tema, além

de qualquer outro interessado no assunto, observada a capacidade máxima do auditório

em que se realizará o evento (300 pessoas).

Manaus/AM, 04 de outubro de 2017.

                               Bruna Menezes Gomes da Silva                                    
                                                                Procuradora da República                                                                      




