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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 19 DE MAIO DE 2017

O MINISTÉRIO  PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  Pablo  Coutinho

Barreto, no uso de suas atribuições legais e institucionais e nos termos do art. 129, II, c/c art. 37, caput, da

Constituição Federal de 1988, no art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e na Resolução nº 82/2012 do

Conselho Nacional do Ministério Público, para instruir o inquérito civil nº 1.14.000.000128/2003-83, torna

público que será realizada audiência pública para discutir os impactos socioambientais da operação da UHE

Pedra do Cavalo e do seu reservatório.

Art. 1º A referida audiência pública será aberta a toda a sociedade e será presidida por

membro do Ministério Público Federal.

OBJETIVO

Art. 2º Debater os impactos socioambientais da operação da UHE Pedra do Cavalo e do

seu reservatório, bem como as medidas mitigadoras necessárias para minimizar o impacto socioambiental

DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIDADES, ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL E PESSOAS

INTERESSADAS

Art. 3º Serão convidados a participar da audiência pública o Ministério Público do Estado

da  Bahia,  as  Prefeituras  Municipais  de  Maragogipe,  São  Félix  e  Cachoeira,  ICMBIO,  INEMA,  IBAMA,

Votorantim,  CERB,  EMBASA,  ONS,  UFBA,  UFRB,  UEFS,  organizações  não  governamentais  da  área

afetada e a sociedade em geral.

§1º Cada expositor terá 15 (quinze) minutos para sua explanação, com tolerância de até

5 (cinco) minutos.

§ 2º O expositor poderá consignar o teor da sua fala por escrito, que será juntada ao

procedimento e considerada nas conclusões.

Art. 4º A participação da plateia observará os seguintes procedimentos:

I É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral ou por escrito, conforme

disposição deste Edital;

II As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da intenção para

manifestação, devendo informar o nome do participante;

III O tempo para manifestação oral será definido em função do número de participantes e

da duração total prevista na agenda;

IV  Os  interessados  que  quiserem  se  manifestar  por  escrito  poderão  fazê-lo

protocolizando documento no momento do início do evento;

V A audiência pública será gravada.

Parágrafo único: Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão

resolvidas pelo presidente da audiência pública ou por quem lhe faça as vezes.
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Art. 5º Será lavrada ata circunstanciada da audiência pública, no prazo de até 30 (trinta)

dias, e encaminhada à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 6º A ata, por extrato, será afixada na sede da Procuradoria da República no Estado

da  Bahia  e  será  publicada  em  seu  sítio  eletrônico,  assegurando-se  aos  inscritos  e  participantes  a

comunicação por meio eletrônico, no respectivo endereço cadastrado

Art.  7º  As  deliberações,  opiniões,  sugestões,  críticas  ou  informações  emitidas  na

audiência  pública  ou  em  decorrência  desta  terão  caráter  consultivo  e  não-vinculante,  destinando-se  a

subsidiar  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal,  zelar  pelo  princípio  da  eficiência  e  assegurar  a

participação popular na condução dos interesses públicos.

DO HORÁRIO E LOCAL

Art. 8º A audiência pública realizar-se-á dia 08 (oito) de junho do ano corrente, às 09

horas, no Mercado Municipal Alexandre Alves Peixoto, localizado na Praça João Primo Guerreiro, no bairro

do Cajá, Maragogipe-BA.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  9º  A  minuta  deste  edital  encontra-se  à  disposição  dos  interessados  no  sítio

eletrônico da Procuradoria da República na Bahia (http://www.mpf.mp.br/ba), bem como afixado na sede da

Procuradoria da República na Bahia e nas dependências desta.

PABLO COUTINHO BARRETO

Procurador da República
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