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Educação e 1.ª Promotoria da Infância e da Juventude, através dos
Promotores de Justiça Paulo Silvestre Avelar Silva e Sandra Lúcia
Mendes Alves Elouf, e a Companhia Energética do Maranhão –
CEMAR, neste ATO, presentes Jair Alves Sousa, Engenheiro-Elé-
trico, preposto da empresa, representando o seu presidente, Octávio
Lopes Cortês, bem como, a Advogada da CEMAR, Lucimary Galvão
Leonardo, com o fim de compor a atual lide com os moradores das
Vilas José Reynaldo Tavares e Desembargador Sarney Costa, aqui
representados pelo Pe. Luca Mainente, Pároco da Comunidade, e
pelas Conselheiras Tutelares, Elivânia Estrela Aires e Haid-Rose
Ferreira Carvalho, no que pertine à inexistência dos serviços de
eletrificação naquelas artérias, bem como atender ao que dispõe a
Carta Política de 1988, no tocante aos direitos fundamentais ine-
rentes à pessoa humana, artigo 227, parágrafo primeiro, e ainda
com fulcro nos artigos 1.° / 7.°, da Lei n.° 8.069/90,

CONSIDERANDO o teor da Representação das Comuni-
dades do Residencial José Reinaldo Tavares e Desembargador
Sarney Costa,  que discorrem, dentre outras s i tuações graves,
sobre a falta de eletrifcação, que tem gerado a insegurança no
local, por conta da grande incidência de roubos, furtos, prolife-
ração do uso e comércio de drogas ilícitas, prostituição de cri-
anças e adolescentes, evasão escolar e outros;

CONSIDERANDO que, nas audiências públicas, realizadas nas
áreas retromencionadas, os moradores ratificaram os termos da Repre-
sentação;

CONSIDERANDO que, em reunião, na sede das Promotori-
as, onde presentes estavam os Promotores de Justiça signatários do
presente Termo, bem como lideranças da Comunidade, represen-
tantes do Conselho Tutelar  da Área da Cidade Operár ia e os
Ajustantes, foi apresentado, por estes últimos, o documento (inclu-
so nos autos do ICP, às fls. 140/143);

RESOLVEM, firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, para a formação de título executi-
vo extrajudicial, ex vi do art. 5.º, parágrafo 6.º, da  Lei n.º 7.347/85, art.
211 da Lei 8.069/90, c/c o art. 585, II do CPC, consoante  às cláusulas
seguintes:

1.COMPROMETE-SE a Companhia Energética do Maranhão a
implantar 13 (treze) postes de Média Tensão e 28 (vinte e oito) postes de
Baixa Tensão, totalizando 41 (quarenta e um) postes, e 1 (um) transfor-
mador de potência 112,5 KVA, que atenderá as Avenidas Pavão Filho,
Agricultura, Sarney Costa e adjacências;

2.COMPROMETE-SE a referida empresa a concluir os trabalhos no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do presente Termo;

3.COMPROMETE-SE a informar às Promotorias respectivas a
conclusão das obras, mediante relatório, bem como quaisquer eventualida-
des que possam prejudicar o seu andamento;

4. FICA reconhecida a comarca da Capital como foro competen-
te para dirimir quaisquer questões relativas ao presente ajustamento de
conduta, sem privilégio de qualquer outro, por força do disposto na Lei n.°
7.347/85;

5.O cumprimento do presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA encerrará a demanda em pleito, sendo
que o não cumprimento, no prazo estabelecido no item 2, para execução
das obras, implicará em multa diária no valor de 1.000,00 (hum mil reais):

a. A aplicação da multa se destinará a um dos Fundos a que se
refere o artigo 13 da Lei n.° 7.347/85.

E, por estarem assim perfeitamente acordadas as condições ora

estipuladas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual

teor e forma.

São Luís, 27 de julho de 2005.
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RESOLUÇÃO Nº 04/2005 - CPMP

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições e ouvido o  Egrégio Colégio

de Procuradores de Justiça, tendo em vista a necessidade de discipli-

nar o processo de escolha do Ouvidor-Geral do Ministério Público do

Estado do Maranhão,

R E S O L V E :

Art. 1º - O Ouvidor-Geral do Ministério Público será escolhido

dentre os Procuradores de Justiça, integrantes de lista tríplice eleita pelo

Colégio de Procuradores para um mandato de dois anos.

Art. 2º- A eleição será realizada no dia 22 de agosto do corrente

ano, no salão de reunião do Colégio de Procuradores, sito na Rua Oswaldo

Cruz, 1396 – Centro, nesta Capital, por escrutínio secreto, durante o

período compreendido entre as 08 e  13 horas.

Art. 3º - São elegíveis somente Procuradores de Justiça que não

estejam afastados da carreira, observados os impedimentos tratados no

art. 5º, § 3º, da Lei Complementar n.º 83/2005.

Art. 4º - Os candidatos deverão se inscrever até às 18 horas do dia

16 de agosto de 2005, perante a Comissão Eleitoral indicada pelo Colégio

de Procuradores.

§ 1º - A Comissão será integrada por 03 (três) membros do Colé-

gio de Procuradores, como titulares, e 01 (um) suplente, cabendo a presi-

dência ao mais antigo dentre os escolhidos.

§ 2º - A Comissão elegerá dentre seus membros quem servirá de

Secretário.

Art. 5º - Encerrada a votação, e imediatamente apurados os vo-

tos, a seguir será lavrada ata circunstanciada pela Comissão, a qual deverá

ser transcrita no livro de atas do Colégio de Procuradores de Justiça.

Art. 6º - Concluída a apuração, será elaborada a lista tríplice, a

qual será encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça para os fins de que

trata o art. 5º, caput, da Lei Complementar n.º 83/2005.

Parágrafo único – Em havendo empate de votos entre os concorren-

tes, precederá na ordem de formação da lista tríplice o mais antigo na carreira.

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.

Procuradoria Geral de Justiça, em São Luís, 29 de julho de 2005.

RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO FILHO
Procurador-Geral de  Justiça
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