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Projeto encerrará mês de julho em Mosqueiro

Desa. Maria de Nazaré Gouveia, Coordenadoria dos Juizados Especiais e Antonieta
Mileo, juíza auxiliar dos Juizados Especiais durante ação.

Vinte audiências foram realizadas pelo projeto Verão com Justiça e Cidadania, na praia
de Ajuruteua, em Bragança. A unidade itinerante do Judiciário paraense ficou estacionada
na praia bragantina no último final de semana, 20 e 21 de julho. As atividades foram
coordenadas pela juíza titular da Comarca do município, Cintia Walker Beltrão da Silva.
Durante a ação, também foram registradas 8 sentenças de extinção, 8 vistas ao Ministério
Público para oferecimento de denúncia, 4 transações penais (que totalizaram o valor de
indenização ou multa de R$ 2.750,00, 1 declínio de competência e 1 composição civil.
O projeto é de autoria da Coordenadoria dos Juizados Especiais, que tem à frente a
desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos. Ela também acompanhou os
trabalhos no município ao lado da juíza auxiliar dos Juizados Especiais, Antonieta Mileo.
O projeto tem caráter preventivo e visa a pacificação social nos balneários durante as
férias. Nesse sentido, a unidade itinerante do Verão com Justiça oferece prestação
jurisdicional, que abrange procedimentos criminais, realização de audiências de transação
penal, audiências de conciliação e de instrução e julgamento, conforme o caso, sempre
no âmbito de infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas na Lei 9.099/1995
(dos Juizados Especiais).

Neste final de semana também foram oferecidos à população de Bragança, pelo Governo
do Estado, serviços de cidadania. A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) distribuiu 10
mil preservativos, 10 mil kits de lixeira para carro, 200 kits odontológicos e a realização
de 85 testes rápidos. Já o ParaPaz entregou 2.400 panfletos educativos, mil kits de lixeira
e 900 pulseiras de identificação para crianças e adolescentes.
Ainda participaram das atividades membros do Ministério Público do Estado (MPE), da
Defensoria Pública do Estado, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OABPA), da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Segup), e das Polícias Militar e Civil.
No próximo final de semana, de 27 e 29 de julho, o projeto seguirá para a praia do Chapéu
Virado, em Mosqueiro. Os atendimentos da unidade itinerante (ônibus com estrutura de
gabinete, sala de audiência e atendimento) são realizados das 9h às 16h.
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