
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE  BANANEIRAS

     AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA:

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  através  da
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BANANEIRAS, no uso de
suas atribuições constitucionais,  de acordo com o art.  129, II,  da CR/88,
considerando  a  necessidade  da  participação  da  Administração  Pública,
Clubes de Serviços, Entidades Civis e a população em geral  para serem
ouvidas na forma de exposições e manifestações verbais e escritas sobre A
MUNICIPALIZAÇÃO  DO  TRÂNSITO  NOS  MUNICÍPIOS  DE
BANANEIRAS,  BORBOREMA,  SERRARIA,  BELÉM,  DONA  INÊS,
CAIÇARA E LOGRADOURO.  

COMUNICA:

À população dos  Municípios  integrantes  desta  Promotoria  de  Justiça  de
Bananeiras/PB e  demais  interessados,  que  será  realizada  AUDIÊNCIA
PÚBLICA VIRTUAL  ,    no dia 2  2    de FEVEREIRO 2022, a partir das 15:00
horas, observadas as características apresentadas a seguir:

1. Objetivo:

DISCUTIR A NECESSIDADE E O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO
DO  TRÂNSITO  NOS  MUNICÍPIOS  DE  BANANEIRAS,  BORBOREMA,
SERRARIA, BELÉM, DONA INÊS, CAIÇARA E LOGRADOURO/PB.

 

2.  Forma  de  participação,  cadastramento  de  expositores  e
participantes na Audiência:

O  cadastramento  é  feito  pelo  endereço  eletrônico
promotoriadebananeiras@gmail.com o  link  será  enviado  ao  contato
telefônico no momento da audiência.

A cada participante  da Sociedade Civil  será  assegurado o tempo de 05
(cinco) minutos, obedecendo a ordem de inscrição. 

mailto:promotoriadebananeiras@gmail.com


O número de expositores será definido em função das inscrições realizadas
e do tempo total previsto para os depoimentos.

Inicialmente será permitida a manifestação de 1 (um) representante de cada
entidade. No entanto, findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da
Audiência Pública poderá permitir durante período por ele definido:

a) o retorno de participante para complementar sua manifestação ou;

b) a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles
pertencentes  a  entidades  cujos  representantes  manifestaram-se
anteriormente na audiência.

Airles Kátia Borges Rameh de Souza

2ª Promotora de Justiça de Bananeiras
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