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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRAVINHOS
EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
CRAVINHOS, PEÇA DE INFORMAÇÃO AUTOS nº 66.0246.0000024/2022-7

A Promotoria de Justiça de Cravinhos CONVIDA o Sr. Prefeito Municipal de Cravinhos, Sr.
Presidente e vereadores da Câmara Municipal de Cravinhos, Sr. Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura, Sres. Representantes legais da empresa Planejamento Habitacional Urbano Ltda
(Ribeirão Preto) , os membros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, membros da
iniciativa privada, representantes 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 contratos com cláusulas
abusivas para a aquisição de lotes do denominado JARDIM ALIANÇA, na cidade de
Cravinhos. A Audência Pública será realizada em 28 de junho de 2022, a partir das 18h, na
quadra poliesportiva “Alvaro Saiani” localizada na Avenida Fagundes, nº 170, Centro,
Cravinhos/SP, CEP: 14140-000, com o objetivo de ouvir a população interessada, o poder
público e a sociedade civil, viabilizando o acesso à informação e favorecendo o diálogo entre os
interessados.
Cadastramento
O cadastramento dos expositores será feito mediante o envio de email à Promotoria do
Consumidor de Cravinhos (pjcravinhos@mpsp.mp.br) devendo constar o nome completo e CPF.
O cadastramento dos participantes será feito no início da audiência, mediante assinatura de
lista de presença.
Regras Gerais
A eventual realização de debates presenciais entre os presentes que se manifestarem será
regulada pela Promotora de Justiça presidente da Audiência Pública;
O teor da Audiência Pública será registrado em áudio/vídeos 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.
O uso de máscara é obrigatório

E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital.
Cravinhos, 08 de junho de 2.022.

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7267790&infra_si…

1/2

09/06/2022 11:00

SEI/MPSP - 6547450 - Edital

RAQUEL ELI STEIN MATHEUS, Promotora do Consumidor de Cravinhos
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL ELI STEIN MATHEUS, Promotora de
Justiça, em 09/06/2022, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 6547450
e o código CRC 5D5AD767.
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