Semana de Conciliação define abertura
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Evento ocorrerá no Mangueirinho, no próximo dia 25

Interior do Mangueirinho, onde ocorrerá a o evento
Representantes de todas as instituições envolvidas no evento de abertura da XII Semana
Nacional de Conciliação, que será realizado no próximo dia 25, no ginásio Guilherme
Paraense, o “Mangueirinho”, em Belém, se reuniram nesta segunda-feira, 13, no prédiosede do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para definir detalhes de infraestrutura e
atribuições de cada participante. Durante o evento de abertura, serão disponibilizadas 20
bancadas de atendimento do Judiciário e 50 da Celpa, além de 72 mesas para triagem dos
casos envolvendo pendências da fornecedora de energia.
Ao longo da Semana Nacional de Conciliação, até o dia 1 de dezembro, o TJPA, assim
como os tribunais de todo o País estarão empenhados em dar solução, por meio de acordo,
a conflitos envolvendo questões relacionadas à pensão alimentícia, guarda dos filhos,
divórcio, partilha de bens, direito do consumidor, acidentes de trânsito, dívidas em
bancos, danos morais, questões de vizinhança e outros. No dia 2 de dezembro, o
encerramento da Semana no Pará será marcado pelo casamento comunitário de 100
casais, no Fórum Cível de Belém.
Na reunião desta segunda-feira, conduzida pela desembargadora Dahil Paraense,
coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec), e auxiliada pela juíza Antonieta Ferrari Mileo, que representou a
desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, coordenadora dos Juizados

Especiais do TJPA, foram ultimados os preparativos para a Semana Nacional de
Conciliação. O evento é coordenado em nível nacional pelo CNJ e no Estado do Pará, é
organizado pelo Nupemec e pela Coordenadoria dos Juizados Especiais.
Para tratar especificamente da abertura da semana, participaram da reunião representantes
do TJPA (Secretaria de Informática, Secretaria de Arquitetura e Engenharia, Secretaria
de Administração, Coordenadoria de Imprensa, Coordenadoria de Cerimonial), Celpa,
Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.
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