
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA  EM GOIÁS

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

EDITAL nº 1/2017 - RETIFICADO

Inquérito civil  nº  1.18.000.001969/2017-64

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O  Ministér io  Público  Federal  em  Goiás,  por  intermédio  do  Procurador  da

República  em  exercício  na  Procurador ia Regional dos Direitos  do  Cidadão,  torna

públ ica  a  CONVOCAÇÃO  de  audiência  públ ica,  cujo  tema  será  SEGURANÇA

PÚBLICA E  MANIFESTAÇÕES  SOCIAIS,  a  se  realizar  no  dia  21 de  setembro de

2017,  a  part ir  das  9:00  horas,  na  sede  da  Procuradoria  da  República  em  Goiás,

com  o  desígnio  de  coletar  informações  aptas  a  instruir  os  autos  do  inquérito

epigrafado,  notadamente  acerca  de  eventuais  ações  ou  omissões  i l ícitas  de

pessoas  públ icas  ou  privadas,  relat ivamente  à  organização,  promoção,  execução

e  segurança  de  “manifestações  sociais”,  “protestos”,  “movimentos  paredistas”,

“greves” etc.

1. Data ,  horário e local de realização

A audiência  públ ica  será  realizada  no  dia  21  de  setembro  de  2017,  a  part ir  das

9:00  horas,  no  auditór io  da  Procuradoria  da  Repúbl ica  em  Goiás,  localizada  na

Avenida  Olinda,  Edif ício  Rosângela  Pofahl  Bat ista,  Quadra  G,  Lote  02,  Park

Lozandes, Goiânia/GO.

2. Expositores

a)  Secretaria de Segurança Públ ica e Just iça do Estado de Goiás;

b)  Confederação Nacional de Transportes;

c)  Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária;

d)  Confederação Nacional da Indústr ia;

e)  Associação Brasi leira de Imprensa;

f)  Associação Nacional de Jornais;

g)  “Movimento Brasil  Livre”;

h)  “Movimento Vem Pra Rua”; 

i)  Gabinete de Segurança Inst itucional da Presidência da República;
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j )  Ministér io da Just iça; e

l )  Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

3. Inscrições

Organizações  sociais,  movimentos  sociais,  órgãos,  inst i tuições  e  cidadãos

poderão  inscrever-se  para  assist ir  à  audiência,  entre  os  dias  1 a  20 de agosto

de  2017 ,  mediante  sol icitação,  por  escrito,  dir igida  ao  3°  Ofício  do  Núcleo  de

Tutela Colet iva deste órgão minister ial,  pelo endereço eletrônico:

“prgo      -      gabinetedrai l tonbenedito      @      mpf.mp.br  ”.

No  ato  de  sol icitação,  o(a)  interessado(a)  deverá  qual if icar-se,  apresentando,

no mínimo: denominação, endereço e telefone .

O  resultado  das  incrições  tornar-se-á  público  mediante  publicação  de  edital,

até 5 dias antes da real ização da audiência públ ica.

4. Disposições gerais

4.1.   A portar ia inaugural  do inquérito civ i l  n° 1.18.000.001969/2017-64  acha-se

disponível,  para consulta,  na página da cidadania desta Procuradoria da

Repúbl ica na internet  (http:/ /www.mpf.mp.br/go/servicos-1/bibl ioteca-sebast iao-

f leury-curado/ inque r ito-civi l-publ ico).

4.2.  A  Procuradoria  da  Repúbl ica  em  Goiás  não  se  responsabil iza  pelo

pagamento  das despesas com hospedagem, al imentação,  passagens aéreas ou

terrestres, entre outras, decorrentes da part ic ipação na audiência públ ica.

4.3.  Informações  adic ionais  poderão  ser  obt idas  por  meio  da  Assessoria  de

Comunicação  Social  (Ascom),  pelo  endereço  eletrônico  “ prgo-

ascom@mpf.mp.br” ,  ou pelo telefone: (62) 3243-5454.

4.4.  Casos  omissos  ou  excepcionais  serão  resolvidos  pelo  3°  Ofício  do  Núcleo

de Tutela Colet iva da PR/GO.

Publique-se.

Goiânia, 24 de julho de 2017.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão - substituto

Página 2 /2
I nquér i to  c iv i l  n°  1 .18 .000.001969 /2017-64

mailto:prgo-gabinetedrailtonbenedito@mpf.mp.br
mailto:prgo-gabinetedrailtonbenedito@mpf.mp.br
mailto:prgo-gabinetedrailtonbenedito@mpf.mp.br
mailto:prgo-gabinetedrailtonbenedito@mpf.mp.br
mailto:prgo-gabinetedrailtonbenedito@mpf.mp.br

