
apreender e conduzir 	a DEPOL.  , 

ESTADO DA PARAÍBA 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO BENTO 

REUNIÃO DE ANUÊNCIA PARA LOCAIS DE COMEMORAÇÃO 

Aos 13 dias do mês de novembro de 2020, pelas 09h0Omin, 

compareceu perante o Ministério Público na pessoa do Promotor de Justiça 

Osvaldo Lopes Barbosa; as seguintes pessoas, abaixo relacionadas. Aberto 

os trabalhos pelo Dr. Osvaldo Lopes, que suscitou informações sobre o 

ocorrido; 

A presente reunião tem como: fim definir comemorações posteriores à 

votação nas eleições 2020 no âmbito dos municípios compreendidos pela 

69a zona eleitora1,5ãq Bento, eyo.,,u4sta..v,, • 

No município de $'âçcaento;.?.;.tip ,geterrrliO.00.:o.,local da Rua Velha, com 

passagem XpasseátaY e'; concentração- rid Pdstd--SãO• joão, saída para 

Paulista,' para comemorações, ençerrando qualquer som de 

responsabilidade dá candidato vitorioso às 01:00hs. 

No município de Paulista, fica determinado o local na Quadra do Centro 

da cidade, também com térMino às 01:00hs. 
, 

Fica estabelecido o horário de térinino das comemorações as 

01:00 hora da manhã, para toda zona eleitoral no dia 15 de 

novembro de 2020. 

Fica determinado que eventual contratação de trio elétrico, os 

representantes das coligações deverão apresentar todas as licenças, 

(Corpo de Bombeiros, SUDEMA) para liberação, com 24 horas de 

antecedência; 

Os Comitês deverão encerrar as atividades às 19:00hs; 
. 

Fica proibido qualquer paredão de som devendo a Polícia 	litar 
I 	I 



do Lopes Barbos 
ronnotor de Justiça 

da Pblída Mílkai 
eito Eleitora1/2020c:c.L • 

Cap. F alindo 
20  Batalhão 

Dr. Le ard 
Delega ao cl. 'o 

Araújo 
"cia Civil 

Por fim, pelo Dr. Promotor foi proferido o seguinte despacho: 

Pelo Dr. Promotor de Justiça fica acor 

encerrada a presente ata, por mim 

Severo, Assessora Jurídica do Ministério 

ado o exposto acima, foi 

Dra. Emanuela 

úblico, que após lavrada e 

devidamente assinada, seja encaminhado à conclusão. 

Todos os atos, em caso de descumprimento, ensejarão no 

Art. 330 do Código Penal. 
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