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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA, PPIC nº
42.0195.0000235/2022-1
A Promotoria de Justiça de Araraquara CONVIDA o Sr. Prefeito Municipal de
Araraquara, Sr. Presidente e vereadores da Câmara Municipal de Araraquara,
especialmente os integrantes da Comissão de Transportes, de Serviços Públicos
e de Proteção ao Consumidor, Sra. Secretária Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Sr. Diretor Presidente da Controladoria do Transporte de Araraquara
(CTA), representantes legais do Consórcio Araraquara de Transportes (CAT),
representantes legais da Viação Paraty Ltda. e Empresa Cruz de Transportes
Ltda., os membros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membros da
iniciativa privada, instituições acadêmicas e de pesquisa sobre os temas em
discussão, representantes do Conselho de Usuários do Transporte Coletivo de
Araraquara, de organizações não governamentais, movimentos sociais, as
pessoas que ofereceram representação nos autos e o público em geral para a
AUDIÊNCIA PÚBLICA cujo tema é a discussão e coleta de informações
sobre a prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros no Município
de Araraquara, que será realizada em 13 de junho de 2022, a partir das 17h,
no auditório do Ministério Público do Estado de São Paulo – Rua dos
Libaneses, n. 2067, Carmo, Araraquara/SP, CEP: 14801-433, com o
objetivo de ouvir a população interessada, o poder público e a sociedade civil,
viabilizando o acesso à informação, favorecendo o diálogo entre os
interessados e também para servir à produção de prova no procedimento
preparatório de inquérito civil instaurado em 26 de janeiro de 2022, que tem
como objetos: a. verificação da regularidade do reajuste da tarifa de transporte
público no Município de Araraquara; b. regularidade da participação do
Conselho do Usuário nas tratativas relativas aos reajustes tarifários; c.
regularidade da quantidade de ônibus disponibilizados para o atendimento dos
usuários;
Programação
17h. – recepção dos participantes e assinatura da lista de presença;
17:30h. – abertura dos trabalhos e manifestação inicial das autoridades;
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17:45h. – manifestação de eventuais especialistas ou entidades da sociedade
civil parceiras na realização do evento;
18:15h – manifestação dos inscritos para intervenções orais;
19:30h. - manifestação dos representantes das empresas que compõem o
Consórcio Araraquara de Transportes;
19:50h - manifestação dos representantes do Poder Público;
20h. – eventuais esclarecimentos complementares e encerramento dos
trabalhos.
Inscrições
Os interessados em se manifestar oralmente, na audiência pública, deverão se
inscrever através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no
seguinte endereço: https://forms.office.com/r/8tgPGL6ff2, até o dia 10 de
junho de 2022, informando os dados ali indicados:
a. dados de qualificação (nome completo, CPF, endereço, telefone e e-mail);
b. se irá manifestar-se na qualidade de pessoa física ou como representante de
alguma pessoa jurídica ou entidade, indicando-a. Será permitida a inscrição de
apenas um representante de cada instituição ou movimento social e;
c. quais temas relacionados ao objeto da audiência pública serão abordados em
sua fala;
Demais participantes que pretenderem apenas participar como ouvintes
não precisam se inscrever, bastando assinar a lista de presença disponível
na portaria do auditório.
Ficam estabelecidas as seguintes regras:
• Em razão da flexibilização do uso de máscaras nos prédios do Ministério
Público, o ingresso ao local da audiência pública dependerá da
apresentação de comprovante de vacinação de, no mínimo, duas doses
(ou dose única no caso da vacina Janssen) contra a COVID-19 ou da
apresentação de teste negativo RT-PCR SARS COV-2 de swab de
nasofaringe, ou ainda de teste antígeno, realizados nas 72 horas que
antecedem a realização do ato;
• As manifestações dos interessados dependerão de inscrição prévia por
meio do link acima mencionado;
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• O tempo de cada manifestação será de, no máximo, dez (10) minutos e,
a depender de quantos inscritos houver, poderá ser acrescido pelo
presidente da Audiência Pública;
• O público em geral poderá assistir à Audiência Pública, mas não terá
direito a manifestação;
• As autoridades públicas presentes poderão se manifestar, no início, por
3 minutos;
• Os órgãos públicos e demais pessoas jurídicas vinculadas diretamente ao
tema em discussão poderão se manifestar por meio de um único
representante;
• A eventual realização de debates presenciais entre os presentes que se
manifestarem será regulada pelo Promotor de Justiça presidente da
Audiência Pública;
• O teor da Audiência Pública será registrado em áudio/vídeo e em ata
resumida, que será amplamente divulgada conforme normatização
aplicável;
• Os participantes ficam CIENTES que a inscrição/participação no evento
importa na AUTORIZAÇÃO ao Ministério Público para utilizar,
divulgar e dispor de sua imagem e/ou voz para fins jornalísticos,
publicitários, educativos, informativos, institucionais e técnicos, em
matérias sem fins lucrativos e de caráter público, e dá consentimento para
que seus dados pessoais sejam tratados, nos termos da Lei nº
13.709/2018 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados), conforme as
finalidades previstas acima, nos termos do artigo 7º, inciso I, da referida
norma, sem a necessidade de qualquer outra autorização e/ou aviso
prévios para utilização da imagem/voz nas referidas matérias/conteúdos.
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital.
Araraquara, 03 de maio de 2022.
HERIVELTO DE ALMEIDA, Promotor do Consumidor de Araraquara

4

(Publicar nos dias 31/05, 02/06 e 09/06).

