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 Goiânia, 24 de julho de 2017. 

 

 

Ao Senhor 

Alexandre Silva de Magalhães 

Presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer 

Avenida Contorno, s/n, lote 1, Setor Central 

Goiânia-GO – CEP: 74.055-140 

 

 

 

 

Ementa: requisita informações. 

 

 

Senhor Secretário, 

 

O Ministério Público do Estado de Goiás, pela 

Promotora de Justiça titular da 50ª Promotoria de Justiça, 

considerando a necessidade de instruir o Inquérito Civil 

Público em epígrafe (despacho em anexo) vem, nos termos do 

artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e artigo 26 

e incisos da Lei nº 8.625/93, requisitar a Vossa Senhoria 

que, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste: 

 

a) informe a atual situação dos brinquedos do Parque Mutirama, especialmente se há 

brinquedos que não estão em funcionamento, informando, ainda, as razões pelas quais eles não 

estão operantes e o cronograma para conserto; 

 

b) informe os nomes e qualificações dos 

componentes do corpo técnico responsável pela 
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manutenção dos brinquedos do Parque Mutirama, bem como 

informe o vínculo que estes profissionais possuem com 

o Município de Goiânia (se são servidores efetivos, 

comissionados, temporários ou profissionais 

terceirizados); 

 

c) encaminhe cópia do último laudo de vistoria  

emitido para cada um dos brinquedos do Parque Mutirama 

(ou documento técnico similar que ateste a qualidade 

destes brinquedos para funcionamento); 

 

d) informe quantos permissionários oferecem 

alimentos no Parque Mutirama, encaminhando, ainda, 

cópia dos instrumentos que formalizaram esta 

permissão; 

 

e) informe como se dá o controle de qualidade 

dos alimentos que são vendidos no Parque, encaminhando 

cópia de documentos que atestem esta qualidade (como, 

por exemplo, alvará da vigilância sanitária). 

 

Atenciosamente, 

 

LEILA MARIA DE OLIVEIRA 

Promotora de Justiça 


