Projeto leva atendimento a Outeiro
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Verão com Justiça e Cidadania registrou apenas uma ocorrência
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Audiência de conciliação bem sucedida realizada no interior do veículo dos
Juizados Especiais neste final-de-semana em Outeiro
Apenas um acidente de trânsito, envolvendo um veículo e uma bicicleta, foi registrado na primeira semana
de atividades do projeto Verão com Justiça e Cidadania, na Ilha de Caratateua, mais conhecida como
Outeiro. A ocorrência, que gerou danos materiais leves, foi resolvida entre as partes, gerando a indenização
à vítima. A unidade móvel da Coordenadoria dos Juizados Especiais, onde são prestados os serviços do
Verão com Justiça e Cidadania, esteve no estacionamento da Praia Grande do Outeiro nos dias 11 e 12,
com atendimento das 10h às 17hs.
Na abertura dos trabalhos, no sábado, a desembargadora coordenadora dos Juizados Especiais, Vania
Fortes Bitar, esteve no local e ressaltou a importância do projeto e a parceria com as demais instituições
para a segurança dos cidadãos que procuram os principais balneários do Estado nessa época do ano. “O
nosso objetivo aqui é promover a paz social e a cidadania, com ações voltadas à inibir a prática de infrações
penais de menor potencial ofensivo, que preveem pena inferior a dois anos e que podem ser substituídas
por aplicação de penas e medidas alternativas. O projeto serve como instrumento de ação do Judiciário,
atendendo as demandas que exigem a pronta atuação do aparato estatal.
Para Francisco Fiuza, assessor da Coordenadoria dos Juizados Especiais, o projeto cumpre com seu
objetivo quando promove a paz e a tranquilidade, possibilitando um ambiente seguro para que os cidadãos
usufruam dos seus momentos de lazer. “O ideal é que não tenha nenhuma ocorrência, mas estamos aqui
justamente para garantir o pronto atendimento em caso de ocorrências de infrações que de pequeno
potencial ofensivo”.

A ação da Justiça se dá através de equipes de magistrados e servidores que, após a apresentação do caso
à Polícia Civil, com geração de um Termo Circunstanciado de Ocorrência, apreciam a questão com a
participação de representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública ou da Ordem dos Advogados
do Brasil, em audiência onde buscam a conciliação entre as partes, ou, caso não seja possível, o julgamento
da demanda.
Neste final de semana, além do juiz Alessando Ozanan e servidores do Judiciário, a ação contou com a
participação do promotor de Justiça Nazareno Barros, do defensor público Reginaldo Taveira, e da
advogada Patrícia Rocha, que integra a Comissão de Meio Ambiente da OAB-PA.
No Outeiro, as atividades foram desenvolvidas com três bases de apoio. As duas primeiras foram na praia,
com atendimento judiciário e emissão e regularização de títulos eleitorais, e recreação, no palco montado
na Praia Grande, com atividades desenvolvidas pela equipe de arte educadores do PROPAZ. Já a terceira
será na Escola Estadual do Outeiro, nos dias 14 e 15 de julho, com emissão de carteiras de identidade e
de trabalho.
São parceiros do Judiciário no Verão com Justiça e Cidadania o Tribunal Regional Eleitoral, Ministério
Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Pará, Secretaria de Segurança
Pública, Policia Civil, Polícia Militar, Prefeituras Municipais, Secretarias de Saúde (municipais e estadual),
cartórios extrajudiciais, e o Propaz.

Serviços:
Cronograma de atividades do Verão com Justiça e Cidadania
18 e 19/07 – em Salinas
25 e 26/07 – em Salinas
01 e 02/08 – em Mosqueiro
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