
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PETROLINA DE GOIÁS

Autos Extrajudiciais n. 202000183137

Notificação 2021004815384

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS , por intermédio da Promotora de Justiça ao
final subscrita, com fundamento no artigo 129, VI, da Constituição Federal; artigo 26, I, "a", da Lei n.
8.625/93; e artigo 47, I, "a", da Lei Complementar Estadual n. 25/98, NOTIFICA MARIA AUGUSTA
ALVES Secretária Municipal de Saúde de Santa Rosa de Goiás/GO, para participar de AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO que se realizará no dia  27/08/2021, às 14h00, para tratar de assunto relacionado ao
Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas n. 202100183137, instaurado
neste órgão ministerial com intuito de acompanhar e discutir o retorno das aulas presenciais nas
cidades de Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás.

 
A audiência será realizada por videoconferência, por meio do aplicativo JITSI

M E E T, disponível no site do Ministério Público do Estado de Goiás/GO, no
link https://im.mpgo.mp.br/pjpetrolina27.08.2021 , o qual Vossa Senhoria deverá acessar, no dia e
horário designados, e entrar numa reunião na sala "pjpetrolina27.08.2021".

 
Vossa Senhoria irá participar da audiência de sua casa ou de outro local que achar conveniente,

por meio de celular ou computador, com bom acesso à internet. Caso não tenha a disponibilidade de
internet ou aparelhos que permitam o aplicativo  para a realização do ato, deverá dirigir-se até a
Promotoria de Justiça de Petrolina de Goiás, no dia e hora designados, a fim de que seja realizada a
audiência de negociação, por meio de sala passiva, mantendo-se, assim, o necessário distanciamento
social, em virtude da decretação de emergência em saúde pela pandemia de COVID-19. Neste último
caso, solicita que seja comunicado o fato a esta Promotoria de Justiça, no prazo de 48 (quarenta e
oito horas) que antecederem a audiência extrajudicial.

 
Qualquer dúvida entrar em contato com a Promotoria de Justiça de Petrolina de Goiás, por meio

do e-mail 1petrolina@mpgo.mp.br ou pelo telefone (62) 3334-6177 ou WhatsApp (62) 99413-2423.
 
 
 

Petrolina de Goiás, data da assinatura digital.
 
 

ANDREIA ZANON MARQUES JUNQUEIRA
Promotora de Justiça

Documento assinado eletronicamente por Andreia Zanon Marques Junqueira, em 18/08/2021, às 17:29, e
consolidado no sistema Atena em 18/08/2021, às 17:33, sendo gerado o código de verificação 80bc1a40-e291-0139-
be1e-0050568b765d, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.
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