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ATA DE AUDIÊNCIA RELATIVA AO PP 020446.2009.13.001/9

 

Às 11h29min do dia 18 de julho de 2016, na sede da Procuradoria

do Trabalho no Município de Campina Grande/PB (endereço no rodapé), sob a

presidência do Exmo. PROCURADOR DO TRABALHO, Doutor Marcos Antônio

Ferreira Almeida, foi instalada a audiência relativa ao procedimento em epígrafe.

Compareceu a Sua Excelência, o Sr. ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS

CORDEIRO, CPF n.º 578.359.264-15, Prefeito Constitucional, acompanhado do

Procurador do Município, o advogado, Dr. EDVALDO PEREIRA GOMES, OAB n.º

5853/PB, representando o MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, já devidamente

qualificada nos presentes autos. Compareceu ainda o Dr. FONTAINE DE ARAÚJO

SILVA, CRTR n.º 00062T, Presidente, acompanhado do Dr. CLEY ANDERSON DE

QUEIROZ RODRIGUES, OAB n.º 10243/RN, representando o CONSELHO

REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO, já devidamente

qualificado nos presentes autos.

 

INSTALADA A AUDIÊNCIA.

 

O PROCURADOR DO TRABALHO informou os fatos que

motivaram a designação da presente audiência.

 

Por sua vez, os representantes do CRTR ressaltaram a gravidade

dos riscos encontrados durante a última visita realizada na Unidade Mista de Saúde

de Pedra Lavrada/PB. De outro lado, o município em questão informou não possuir

condições financeiras para adotar imediatamente as providências necessárias para

cessar os riscos.

 

Assim, o Procurador do Trabalho conferiu um prazo de 30

(trinta) dias para que se providencie a cessação dos riscos mencionados

anteriormente, notadamente no que se refere à proteção dos trabalhadores em

relação à radiação e aos agentes químicos presentes no processo de revelação.

Posteriormente, o Conselho realizará nova visita à referida Unidade de Saúde a fim

de identificar se houve, de fato, a cessação dos riscos apontados.

 

A(s) parte(s) dispensa(m) a(s) assinatura(s), nos termos do

parágrafo único do art. 8º da Lei 11.419/2006.

 

A ata será disponibilizada em até até 72hs no site

www.prt13.mpt.mp.br, podendo ser consultada através do peticionamento eletrônico



do MPT.

 

(assinado eletronicamente)

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA ALMEIDA

PROCURADOR DO TRABALHO


