
MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JAGUARUANA

EDITAL N° 002/2013 – PJJ

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Ministério  Público  do  Estado do Ceará,  por  intermédio  do  Promotor  de 
Justiça titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruana/CE, Dr. Luiz Dionísio de 
Melo Junior, realizará uma audiência pública,  no dia 04 de abril de 2013, às 15:00h, no 
auditório  da  Câmara  Municipal  de  Jaguaruana,  localizada  na  Travessa  Joaquim 
Rebouças de Almeida, nº 525 – Centro – Jaguaruana/CE, para discutir sobre a denúncia 
feita  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  do  Meio  Ambiente–CAOMACE,  sobre  a 
desapropriação  de  área  para  a  implantação  de  um Pólo  Cerâmico,  na  Zona  Rural,  deste 
município, sustentada na carência de recursos naturais, gerando danos ao meio ambiente, que 
ora estão sendo apurados no âmbito desta Promotoria de Justiça através do Procedimento 
Administrativo n° 007/2012, no sentido de apontar soluções e fazer encaminhamentos junto 
ao Poder Público, bem como proporcionar espaço de diálogo com a sociedade civil a respeito 
da mencionada questão. 

Serão convidados a participar do referido evento, o Juiz de Direito da Comarca 
de Jaguaruana,  a Prefeita Municipal  de Jaguaruana, a Presidente da Câmara Municipal  de 
Jaguaruana,  o  Secretário  de  Saúde  do  Município  de  Jaguaruana,  a  Secretária  de  Meio 
Ambiente  do  Município  de  Jaguaruana,  o  Secretário  de  Infraestrutura  do  Município  de 
Jaguaruana,  os representantes da SEMACE e IBAMA, os representantes das comunidades 
afetadas, os representantes dos ceramistas, o representante do Banco do Nordeste do Brasil, a 
advogada Dra. Giordanna Silva Braga e a comunidade em geral. A participação dos presentes 
será disciplinada de acordo com as regras de procedimento a ser definido pela Promotoria de 
Justiça,  inclusive  quanto à  facultatividade  da palavra aos interessados que se inscreverem 
previamente (no início do ato), após a manifestação das autoridades convidadas. 

Para mais informações, entrar em contato com a Promotoria de Justiça, situada 
à Rua Cel. Raimundo Francisco, nº 1402, Jaguaruana/CE, ou por meio do telefone n° (88) 
3418-2409.

Jaguaruana/CE, 27 de fevereiro de 2013.

Luiz Dionísio de Melo Junior 
Promotor de Justiça
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