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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Procuradoria da República no Estado do Pará, pelo Procurador da

República Bruno Araújo Soares Valente, no exercício de suas atribuições legais e

constitucionais, convoca Audiência Pública a realizar-se no dia 26 de julho de 2016

a partir das 9h na sede da Igreja Assembleia de Deus, situada na Rua Lourenço

Gomes, Quadra 274, Lote 18, Vila dos Cabanos, Município de Barcarena/PA, com o

objetivo  de  discutir,  com a  população  afetada  pelo  naufrágio  do  navio  Haidar,

ocorrido em outubro de 2015, proposta para possível  realização de acordo com

parte das empresas responsáveis pelo acidente, tendo por objeto os danos sociais

de caráter coletivo.

A disciplina e agenda da audiência será a seguinte:

a)  trata-se  de  ato  conjunto,  promovido  também pelo  Ministério

Público do Estado do Pará, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do

Estado do Pará;

b)  haverá  no  local  do  evento  credenciamento  das  pessoas  que

pretendem participar da audiência pública, ocasião na qual deverão se identificar;

c)  considerando a  necessidade de se priorizar  a  participação da

população e grande complexidade do tema, não haverá formação de mesa solene

de abertura;

d) haverá breve introdução,  pelos  órgãos  promotores do evento,

acerca  da  proposta  de  acordo,  englobando  sua  extensão,  consequência  e

alternativas;

e) em seguida será dada a palavra à população presente, de acordo

com a ordem de inscrição, pelo tempo máximo de 3 minutos cada;

f) concluída a etapa de participação das pessoas inscritas, os órgãos

promotores  do  evento  farão  uma  avaliação  geral  das  contribuições  obtidas  e

encaminhamentos pertinentes;

g) haverá gravação em áudio e vídeo da audiência, bem como será
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lavrada  ata,  até  7  dias  após  sua  realização,  sendo  ambas  disponibilizadas  aos

interessados após o referido prazo.

Publique-se o presente edital.

Deixo  de  determinar  a  expedição  dos  convites  por  se  tratar  de

providência que, em reunião realizada entre os entres promotores do evento, ficou

sob responsabilidade da Promotoria de Justiça de Barcarena/PA.

Belém, 4 de julho de 2016.

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE
Procurador da República
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