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PGJ não aplica juros sobre a PAE

No TJ, crédito idêntico recebe atualização por Tabela Prática mais juros moratórios
A utilização da tabela do TJSP para correção da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), feita pelo Centro de
Recursos Humanos (CRH) do Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP) não aplica correção com juros moratórios. O fato foi explicitado pelo procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, nas reuniões do Órgão Especial

do Colégio de Procuradores de 27/08 e do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) de 29/08. A APMP
protocolou requerimento ao PGJ solicitando, entre outros
pontos, esclarecimento sobre como é calculada a correção
da parcela autônoma e aguarda a expedição da certidão
para estudar as medidas cabíveis.
Página 3
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Evento da APMP
debateu regime
de aposentadoria
O 1º Encontro sobre Prerrogativas Financeiras dos Membros do Ministério Público de São Paulo foi realizado
no município de Barra Bonita (SP) entre
os dias 29 e 31 de agosto.
Página 4
Diretora Paula Castanheira Lamenza e 1º vice-presidente Marcio Sérgio Christino em sessão do Senado

APMP acompanha PEC 63 e proposta de subsídio
Diretoria acompanhou trâmite das propostas de adicional de tempo de ser-

viço para MP e Magistratura e de subsídio para ministros do STF.
Página 3

Entidades de classe
ouviram candidatos
sobre Justiça

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP, Apamagis e OAB-SP organizaram eventos conjuntos com a presença
dos nove candidatos ao governo de São
Paulo e de sete dos dez candidatos ao
Senado pelo Estado.
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Diretor da Associação
é eleito secretário
do Conepi
Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, deputado Samuel Moreira e 1º tesoureiro Marcelo Rovere

Alesp poderá votar PLC 34 em regime de urgência
Requerimento foi feito pela APMP à
PGJ. Projeto de Lei Complementar

APMP em Ação - Agosto 2014

trata, entre outros itens, do auxíliosaúde para membros do MP. Página 5

Rafael Abujamra foi eleito na primeira reunião do Conselho de Estudos e
Políticas Institucionais com novos membros, em 29/08. Solenidade de posse
aconteceu na mesma data.
Página 7
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SEMPRE EM DEFESA DOS DIREITOS DA CLASSE
O mês de agosto marcou, para a diretoria da APMP, múltiplas ações em defesa dos direitos dos membros do Ministério Público, em diversas frentes. A partir de
pesquisa própria, levamos à classe importante debate sobre a correção da Parcela
Autônoma de Equivalência (PAE), que constatamos ser feita sem juros moratórios (a
notícia, manchete do Boletim, está na página 3). Por isso, a APMP solicitou à Procuradoria-Geral de Justiça esclarecimentos sobre o fato e aguarda expedição da
certidão para estudar as medidas cabíveis.
No plano federal, estivemos em
Brasília conversando com parlamentares
e acompanhando de perto os trâmites da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
63, que institui adicional por tempo de serviço para os membros do Ministério Público
e da Magistratura, e que poderá ser apreciada pelo Senado após as eleições, e também do Projeto de Lei (PL) 7917/14, para
implementação de subsídio que representaria reajuste de 16,11% nos salários dos
ministros do Supremo Tribunal Federal, e

que poderá terá reflexo nos proventos
dos membros do MP.
Por fim, duas ações efetivas no plano estadual: a realização do 1º Encontro
de Prerrogativas Financeiras, que debateu, entre outros temas, o panorama do
regime de aposentadoria a que devem
ser submetido os promotores de Justiça
que ingressaram na instituição após 2013
(leia na página 4), e a visita da diretoria
à Assembleia Legislativa para conversar
com parlamentares sobre o Projeto de Lei
Complementar 34/2014, que trata, entre
outros itens, da implantação do auxíliosaúde e do novo regime de remuneração
para os membros do Ministério Público
(leia na página 5). Assim, a APMP cumpre seu papel: com uma postura independentes, sempre em defesa dos direitos e
das prerrogativas dos colegas.
Felipe Locke Cavalcanti
Presisdente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“Estive, mais uma vez, na colônia de férias da APMP, na praia da Juréia.
Hoje, piscina e duchas dos nossos apartamentos têm aquecimento a gás, tudo
muito bom. O banheiro do apartamento
onde ficamos está reformado, mais bonito e confortável. Recomendo vivamente.”
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www.apmp.com.br
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– Pedro Falabella Tavares de Lima, procurador da Justiça Militar.
“É sempre uma grande emoção
um evento como o Encontro de Aposentados realizado pela APMP. Todos dedicaram a vida à instituição, construíram suas
famílias dentro dela. O Ministério Público
é uma grande família. Esta comemoração
é marcante e honra o momento que é a
despedida do trabalho, mas não a despedida dos colegas.”
– Eloisa de Souza Arruda, secretária de
Justiça e Defesa da Cidadania do Estado
de São Paulo.
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2013/ 2014
Presidente: Felipe Locke Cavalcanti
1º Vice-presidente: Marcio Sérgio Christino
2º Vice-presidente: Gabriel Bittencourt Perez
1º Secretário: Paulo Penteado Teixeira Junior
2º Secretário: Alexandre Mourão Tieri
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo
Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto

APMP RECORRE DE
DECISÃO SOBRE ELEIÇÃO
DE PROMOTOR À PGJ
A APMP apresentou agravo
contra decisão monocrática do ministro Celso de Mello, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que nega provimento ao recurso extraordinário
proposto pela entidade de classe
paulista em face da decisão do TJSP,
que havia negado a inconstitucionalidade do Art. 10, § 1º e § 2º, Inciso
VII, da Lei Complementar estadual
nº 734/93. A lei impede que o promotor de Justiça concorra ao cargo de procurador-geral de Justiça,
previsão que não encontra sustentação na Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público e nas Constituições do Estado de São Paulo e Federal. O recurso ora interposto pretende que a matéria seja examinada pelo colegiado no STF.

DIRETORIA PARTICIPOU
DE EVENTO SOBRE
REFORMA POLÍTICA
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou no
dia 25/08, em São Paulo, do evento
“Reforma Política e Cidadania”. Ele
fez o comentário final do debate,
que reuniu o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcus Vinícius Coelho, o presidente da Associação
Paulista de Magistrados, Jayme de
Oliveira Neto, e o presidente da
Central Única dos Trabalhadores,
Vagner Freitas. O evento, que teve
mediação do presidente da Seccional de São Paulo da OAB, Marcos da
Costa, foi uma realização do gabinete do deputado federal Vicente
Cândido (PT), que é presidente da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Saad Mazloum
Conselho Fiscal: Antonio Bandeira Neto, Enilson David Komono
e Luiz Marcelo Negrini de Oliveira Mattos (titulares); José Márcio
Rossetto Leite, Pedro Eduardo de Camargo Elias e Rogério
Sanches Cunha (suplentes).
Associação Paulista do Ministério Público
Rua Riachuelo, nº 115, 11º andar - Centro
São Paulo (SP) - CEP 01007-904.
Telefone: (11) 3188-6464
www.apmp.com.br
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PGJ determinou que PAE tenha apenas
correção monetária, sem juros moratórios
Crédito idêntico pago pelo TJ tem correção por Tabela Prática mais juros moratórios, ao contrário do MP

P

esquisando sobre os índices de correção da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), a diretoria da APMP
apurou que ela é atualizada unicamente
pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP),
na qual está expressa que “não estão incluídos os juros moratórios, apenas a correção monetária”. Como exemplo, a atualização da PAE no mês de julho foi de
0,13%, o que demonstra a incidência somente de correção monetária. A correção da PAE é feita pelo Centro de Recursos Humanos (CRH) do Ministério Público
do Estado de São Paulo (MPSP). No TJSP,

ao contrário, crédito idêntico recebe atualização pela referida Tabela Prática mais
juros moratórios.
Os juros de mora foram suspensos
no início do pagamento da PAE, fato explicitado pelo procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, nas reuniões do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de 27/08 e do Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) de 29/08. “Qual foi a data de implantação? Essa é a data que se interrompem
os juros de mora”, afirmou o PGJ, no OE.
“Quando iniciou o pagamento, parou de
incidir mora. Não se pode mais atualizar
desde que começou a ser pago”, reforçou

Foto: Assessoria de Imprensa/APMP

PEC 63, de ATS para MP e Magistratura
poderá ser votada após as eleições

Sérgio Harris, Luciano Mattos, Felipe Locke Cavalcanti e Marcio Sérgio Christino no Senado

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 63, que institui adicional por
tempo de serviço (ATS) para os membros
do Ministério Público e da Magistratura, será apreciada pelo Senado Federal
após as eleições. A votação estava prevista para a sessão de 02/09, mas não
ocorreu por falta de quórum. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º vice-presidente Marcio Sérgio
Christino acompanharam a sessão e visitaram senadores para tratar sobre o
assunto, em companhia da diretoria da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp) e de representantes de outras associações estaduais do Ministério Público. Entre eles, o
vice-presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMPRS), Sérgio Hiane Harris, e o presidente
da Associação do Ministério Público do
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Estado do Rio de Janeiro (Amperj), Luciano Oliveira Mattos de Queiroz.
Entre os parlamentares abordados estavam Antonio Carlos Rodrigues
(PR-SP), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB),
Cícero de Lucena Filho (PSDB-PB), Cyro
Miranda Gifford Júnior (PSDB-GO), Douglas Cintra (PTB-PE), Pedro Taques (PDTMT) e Walter Pinheiro (PT-BA). Todos afirmaram que a expectativa de aprovação
da PEC 63 no Senado é favorável. Desde
o início, a diretoria da APMP tem acompanhado o trâmite da proposta e participado da mobilização em Brasília, junto com representantes da Conamp e de
suas associações filiadas, para conscientizar os parlamentares. Durante o mês
de agosto, a diretora do Departamento
de Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, também participou da mobilização no Congresso.

o PGJ, no Conepi. Em 14/08, a APMP protocolou requerimento ao PGJ solicitando,
entre outros pontos, esclarecimento sobre “como, hoje, é calculada a correção
da parcela autônoma de equivalência-PAE
devida aos membros do MPSP, apontando o fator de correção monetária e a taxa
de juros mensais empregados”. A APMP
aguarda a expedição da certidão para estudar as medidas cabíveis, visando a correta atualização da PAE e apontando que o
sistema adotado pelo PGJ poderá implicar
na diminuição do cálculo de outros créditos já reconhecidos administrativamente,
como a diferença das diárias e de vencimentos dos substitutos de 2000 a 2005.

APMP conversa
com deputados
sobre subsídio
Para acompanhar o trâmite do
Projeto de Lei (PL) 7917/14, para implementação de subsídio que representaria reajuste de 16,11% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º vicepresidente Marcio Sérgio Christino
conversaram na Câmara dos Deputados, nos dias 02 e 03/09, com diversos
parlamentares. Entre eles, Carlos Sampaio (PSDB), Ricardo Tripoli (PSDB) e
Vicente Cândido (PT), este último presidente da Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) daquela Casa.
Se aprovado, o subsídio atingirá diversos cargos do Judiciário, do
Legislativo e do Executivo, que recebem salários baseados no valor fixado para os ministros do STF. Os parlamentares ponderam, no entanto, que
já existe um reajuste aprovado de 5%
para os salários dos ministros do STF, a
partir de janeiro. A lei 12.771/12 prevê aumento para R$ 30.935,36, mas
o Supremo está pedindo a reposição
de perdas inflacionárias desde 2009.
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TV Record entrevistou
1º vice-presidente
da APMP SOBRE PRESÍDIOS
O 1º vice-presidente da APMP,
Marcio Sérgio Christino, foi entrevistado em 28/08 pela TV Record,
para reportagem do programa Domingo Espetacular sobre a rotina
de um presídio de segurança máxima. A exibição estava prevista para
07/09. Christino é considerado referência para falar sobre o crime organizado, devido às suas atividades
no início dos anos 2000 no Grupo
de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) e também
por designação da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), notadamente no
caso do grupo PCC (Primeiro Comando da Capital). O 1º vice-presidente
da APMP atuou também nos casos
dos atentados de maio de 2006, em
São Paulo, e do sequestro do jornalista Guilherme Portanova, da TV
Globo, naquele mesmo ano, e é autor do livro “Por dentro do crime”,
da Editora Escrituras.

Diretora da APMP
falou à tv cultura sobre
violência psicológica
A promotora de Justiça Maria
Gabriela Manssur, coordenadora do
Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
- Grande São Paulo II, em Taboão da
Serra, e diretora da recém-criada
APMP Mulher na Associação Paulista do Ministério Público, foi entrevistada pela TV Cultura sobre proposta
de lei do governo inglês para criminalizar agressões verbais e psicológicas. A reportagem foi gravada e exibida em 21/08, no Jornal da Cultura – Primeira Edição. “Sabemos que
cerca de 30% dos casos de violência
contra a mulher giram em torno de
agressões morais ou psicológicas”,
afirmou à reportagem Maria Gabriela Manssur. “Por isso, estamos tentando inserir esses crimes, que estão crescendo e tornando-se muito
preocupantes, como um dano contra a saúde, previsto no Artigo 129,
parágrafo 9º, segunda parte, do Código Penal”, completou.
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Regime de aposentadoria foi
tema de debate em Barra Bonita
APMP realizou o 1º Encontro sobre Prerrogativas Financeiras
Foto: Rodigo Alencar/APMP

APMP NA IMPRENSA

Apresentação das diretoras de Previdência da APMP, Deborah Pierri e Maria da Glória Galvão de Almeida

N

o 1º Encontro sobre Prerrogativas Financeiras dos Membros do
Ministério Público de São Paulo, realizado em Barra Bonita (SP) entre
os dias 29 e 31 de agosto, houve amplo
debate sobre o panorama do regime de
aposentadoria a que devem ser submetido os promotores de Justiça que ingressaram na instituição após 2013. A apresentação, a cargo das diretoras de Previdência da APMP, Deborah Pierri e Maria
da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida,
abordou as mudanças legislativas ocorridas nos últimos anos, bem como o posicionamento dos organismos responsáveis pelo sistema previdenciário. E, também, as dificuldades para que eles sejam
inseridos no regime antigo de previdência, tal como prevê a decisão com efeitos
normativos proferida pela ProcuradoriaGeral de Justiça.
Também no Encontro, o atual vicepresidente (e candidato único a presidente) da Associação do Ministério Público do
Rio Grande do Sul (AMPRS), Sérgio Harris,
e o ex-procurador-geral do Rio Grande do
Sul, ex-presidente da associação gaúcha
e ex-membro do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), Cláudio Barros Silva, apresentaram palestra a respeito dos princípios constitucionais da unidade e autonomia do Ministério Público,
abordando suas consequências em julgamentos de questões do interesse da classe perante o CNMP.
Em seguida, Maria Gabriela Manssur fez exposição sobre o APMP Mulher,

departamento recém-criado na entidade
de classe paulista e que está sob sua responsabilidade, sobre o trabalho desenvolvido na prevenção de crimes de gênero e
o papel da Associação nesta luta.
Por sua vez, Alexandre Magno Benites de Lacerda, secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e presidente da
Associação Sul-Matogrossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), fez
uma resenha do panorama constitucional e as possibilidades de aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
63, que restabelece o adicional por tempo de serviço (ATS) na remuneração das
carreiras da magistratura e do Ministério
Público, e também a respeito da proposta apresentada pelo ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, a propósito do valor de subsídio que
atingiria diversos cargos do Judiciário, do
Legislativo e do Executivo.
Outra palestra, com o tema “Atuação da APMP perante órgãos superiores”,
foi proferida pelo diretor de Prerrogativas Financeiras da Associação Paulista,
Daniel Leme de Arruda, e pelo 1º secretário da entidade de classe, Paulo Tenteado Teixeira Junior. Todos os eventos tiveram participação maciça dos membros
do Ministério Público.
No encerramento, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, fez um balanço geral das atividades e da gestão da
Associação e agradeceu a participação de
todos no Encontro.
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Candidatos se apresentaram em evento
conjunto da APMP, Apamagis e OAB-SP
Foto: Luiz Henrique/APMP

Apresentações individuais foram feitas para abordar especificamente questões voltadas à Justiça

Marcos da Costa, presidente da OAB-SP, Felipe Locke Cavalcanti, presidente da APMP, e Jayme de Oliveira Neto, presidente da Apamagis, durante a abertura dos eventos

A

série de apresentações individuais de cada um dos nove candidatos ao governo do Estado de São
Paulo, para falar sobre questões voltadas
à Justiça, foi aberta em 28/08 com Laércio Benko (PHS), seguido por Gilberto Natalini (PV), Wagner Farias (PCB) e Paulo
Skaf (PMDB). No dia seguinte, foi a vez,
pela ordem, de Geraldo Alckmin (PSDB),
Alexandre Padilha (PT), Walter Ciglioni
(PRTB), Raimundo Sena (PCO) e Gilberto Maringoni (PSol). Os eventos inauguraram as atividades institucionais realizadas em conjunto pela APMP, a Asso-

ciação Paulista de Magistrados (Apamagis) e a Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional São Paulo (OAB-SP).
Depois dos candidatos a governador, sete dos dez candidatos ao Senado por São Paulo fizeram apresentações individuais em 04/09: Eduardo Suplicy (PT), Gilberto Kassab (PSD), Juraci
Baena (PCO), José Serra (PSDB), Ricardo
Fláquer (PRTB), Ana Luiza Gomes (PSTU)
e Luiz Fernando Lucas (PRP). O candidato Kaká Wera (PV), que havia aceitado o
convite, não compareceu. Edmilson Silva
Costa (PCB) e Marlene Oliveira de Cam-

Associação solicita e Alesp pode votar
regime de urgência para PLC 34/2014
Em 20/08, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, e o 1º tesoureiro
Marcelo Rovere visitaram a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)
para tratar sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) 34/2014, que trata, entre
outros itens, da implantação do auxíliosaúde e do novo regime de remuneração
para os membros do Ministério Público.
Na ocasião, conversaram com o
presidente da Casa, deputado Samuel
Moreira (PSDB), e visitaram o gabinete
de vários outros parlamentares.
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Naquela mesma data, o projeto foi distribuído para o deputado estadual Fernando Capez (PSDB)
e ficou no aguardo de votação nas
seções posteriores. No dia seguinte,
21/08, a diretoria da APMP enviou
ao procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, um ofício requerendo esforço para que o projeto
fosse apreciado em regime de urgência na Alesp. A diretoria da Associação prossegue acompanhando a tramitação do projeto.

pos Machado (PTB) também foram convidados, mas não quiseram participar. Os
temas abordados pelos candidatos foram
previamente definidos pelas diretorias
das três entidades de classe.
O auditório da nova sede da OABSP, na Rua Maria Paula, Centro de São
Paulo, ficou repleto nos três dias dos
eventos, com presença dos principais veículos de imprensa. Todas as apresentações foram transmitidas em tempo real
pelo site da APMP, com link nos sites da
Apamagis e da OAB. “É preciso destacar
a forma democrática como foram feitas
as apresentações dos candidatos. Todos
foram convidados, independentemente do partido, e tiveram tempo igual”,
frisou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, ao lado do presidente da
Apamagis, Jayme de Oliveira Neto, e do
presidente da OAB-SP, Marcos da Costa.
“Nós, das três entidades de classe,
criamos esse evento para inserir o tema
Justiça nos debates eleitorais. É uma forma de fazer com que os candidatos assumam compromisso com os servidores da
Justiça, que estão unidos para bem servir a população e a sociedade paulista”,
completou o presidente da Associação.
A diretoria da APMP também foi representada, nos eventos, pelo 1º secretário
Paulo Penteado Teixeira Junior, pelo 1º
tesoureiro Marcelo Rovere e pelo ouvidor Paulo Juricic.
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Carapicuíba tem uma das instalações
mais precárias do MP no Estado de S.Paulo
PGJ afirmou que aguarda documentação regularizada para poder locar um imóvel como sede própria
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Fotos: Luiz Henrique/APMP

A

s instalações do Ministério Público no Fórum de Carapicuíba,
na Grande São Paulo, é uma das
mais precárias do Estado. No local, em
uma área de aproximadamente 100 m²,
trabalham 30 pessoas: 8 promotores
de Justiça, 15 funcionários e 7 estagiários. Com isso, o espaço é de apenas pouco mais de 3 m² por pessoa.
Para poder trabalhar, os promotores
estão sendo obrigados a fazer rodízio,
já que não há mesas para todos, nem
como colocar mais móveis. A triagem
do público é feita no corredor, não há
bancada para separação de processos
nem prateleiras ou cadeiras suficientes e oitivas são feitas, muitas vezes,
com portas abertas. Uma imagem resume a situação: caixas de arquivo estocadas em um banheiro.
No dia 22/07, atendendo convite, o presidente da APMP, Felipe Locke
Cavalcanti, e o 1º tesoureiro, Marcelo
Rovere, foram até o Fórum daquele município para conhecer as instalações do
MP. Em 30/07, a APMP fez um requerimento à Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ) reforçando o pedido de locação
de um espaço próprio para os promotores de Justiça em Carapicuíba. E produziu uma série de reportagens registrando o problema. Diante das dificuldades, os promotores de Justiça que
atuam lá decidiram procurar - e já encontraram - um imóvel para alugar e
servir como sede.
O assunto foi abordado em mais
de uma reunião do Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP). Em 19/08, o
conselheiro Pedro de Jesus Juliotti perguntou ao procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, que também preside o Conselho, se havia alguma novidade sobre a possível locação de imóveis para servirem de sede
própria para o MP. “Gostaria de saber
se a sua assessoria deu algum retorno
sobre os imóveis para locação em Carapicuíba e Mairiporã, para que eu possa dar um retorno aos colegas”, disse
Juliotti. “Mairiporã ainda não, mas Carapicuíba sim”, afirmou o PGJ.
“O imóvel lá [encontrado pelos
promotores para locação], eu até trou-

Imagem que resume a situação dos promotores em Carapicuíba: arquivos são estocados dentro de um banheiro

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti (à direita), e o 1º tesoureiro Marcelo Rovere visitaram o local

xe o expediente aqui. O procedimento tramita desde 2013, e com todas as
pesquisas de imóveis disponíveis. Mas
especificamente este imóvel, que supostamente atenderia as nossas exigências, em verdade ele não tem ainda o habite-se e não tem a acessibilidade necessária para locação”, comentou Márcio Elias Rosa. “O pior é que o
imóvel não foi averbado no cadastro
da Prefeitura. Os colegas [promotores
que trabalham em Carapicuíba] já estão
sabendo. Foi transmitido para eles no
dia 3 de julho uma resposta para esta
questão”, acrescentou.

“Com relação a Mairiporã, ainda não obtive informação”, prosseguiu
o PGJ. “Este imóvel, especificamente
para que possamos efetivamente locar,
é preciso que o proprietário faça a regularização. E há uma série de exigências de documentação que os colegas
de lá [de Mairiporã] já foram informados. Mas eu acredito que em Carapicuíba está muito bem encaminhado. A
notícia é que haveria a regularização
fácil. Então eu imagino que [em breve]
nós teremos essa documentação regularizada para poder então locar”, completou, na referida reunião do CSMP.
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MINHA PROMOTORIA

Inquérito Civil foi instaurado para apurar
transferência de funcionários do NAT
Novo local 'não teria condições mínimas de segurança e habitabilidade', segundo promotor

O

O inquérito pede registro no SISMP Difusos e que se dê ciência ao Sindicato os Servidores do Ministério Público
do Estado de São Paulo (Sindsemp/SP),
de onde partiu a denúncia, no início de
agosto. Ainda segundo o inquérito, “no
local [Edifício Santa Lúcia] existem dependências que, além de fiações elétricas expostas, vidros quebrados e ausência de equipamentos de segurança (como
extintores de incêndio e sinalizações de
emergência), possuem grande quantidade de lixo e sujeira”.

Foto: Adeilson Diego/APMP

promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo Marcus Vinicius Monteiro dos Santos instaurou inquérito civil, em 22/08, para
apurar eventual irregularidade na transferência dos técnicos do Núcleo de Assessoria Técnica Psicossocial (NAT), que
são servidores do Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP), para o Edifício Santa Lúcia, na Rua Senador Feijó,
Centro de São Paulo. O prédio, de acordo
com o documento, “não teria condições
mínimas de segurança e habitabilidade”.

A TV Globo noticiou o caso em
26/08. “O Mistério Público não teve essa
preocupação de reformar o prédio ou de
colocá-lo em condições que os funcionários pudessem trabalhar dignamente”,
afirmou, à reportagem, Jaqueline Costa
da Silva, secretária-geral do Sindsemp/
SP. A emissora havia gravado imagens
das precárias instalações no dia 22/08
e, três dias depois, ao ser convidado a
retornar ao local, o repórter constatou
que haviam feito uma “faxina” e reparado algumas das irregularidades.

Após ação do MP, Robson
Marinho foi afastado do
Tribunal de Contas do Estado

Abujamra durante solenidae de posse dos novos membros, que ocorreu na mesma data

Rafael Abujamra, diretor da
APMP, é eleito secretário do
Conepi na 1ª reunião do ano
Em 29/08, durante a primeira reunião do Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) com seus 24 novos
membros eleitos, e que tomaram posse na mesma data, Rafael Abujamra, diretor de Esportes da APMP, foi eleito o secretário do colegiado. O promotor de Justiça superou por maioria de votos o concorrente Albino Ferragini, decano do Conepi e candidato à secretário sugerido pelo procurador-geral de
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa.
Na reunião também ficaram definidos os integrantes
das três Comissões Temporárias que compõem o Conepi. Os
novos membros daquele colegiado tomaram posse na mesma
data da reunião, ocasião em que a APMP ofereceu a eles, na
Sede Social, um almoço de confraternização.
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Após ação do Ministério Público, a Justiça determinou o afastamento, em 11/08, de Robson Marinho do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (TCE-SP), em razão da suspeita de que ele tenha recebido propina da multinacional francesa Alstom. A juíza Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi, da 13ª Vara da Fazenda Pública da capital, concedeu medida liminar para tirar
imediatamente Marinho do posto, após o Ministério Público
apontar que ele ajudou a Alstom a conseguir um contrato
sem licitação com estatais do setor de energia de São Paulo em 1998, no governo de Mário Covas (PSDB).
As provas foram apresentadas em maio deste ano pelos promotores de Justiça José Carlos Guillem Blat (um dos
diretores do Departamento de Relações Públicas da APMP),
Marcelo Duarte Daneluzzi, Saad Mazloum (que hoje é procurador de Justiça e ocupa também o cargo de diretor do
Departamento de Prerrogativas da APMP) e Silvio Antonio
Marques, da Promotoria de Patrimônio Público e Social da
Capital.“A ação está muito bem fundamentada em provas,
tanto que o Poder Judiciário adotou a medida extrema de
afastamento cautelar do cargo. É um verdadeiro escândalo
com o dinheiro público”, ressaltou Saad Mazloum.
“É um caso extremamente importante”, frisou José
Carlos Blat. “Seria inadmissível manter Robson Marinho no
cargo, fiscalizando contas e analisando extratos sobre possíveis casos de improbidade administrativa durante o dia e,
à noite, movimentando conta na Suiça”, observou.
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Proposta faz parte da renovação dos cardápios e eventos relacionados nos restaurantes da APMP

Receita dos restaurantes subiu 40%, sem
alteração no valor da refeição, o que garantiu
a autossustentabilidade dos espaços

O

Almoço Árabe que atraiu cerca
de 100 associados no dia 21/08
marcou o início de uma nova série temática no restaurante da Sede Social. A proposta faz parte da renovação
dos cardápios e eventos relacionados realizados pela APMP, com um novo modelo
de gestão dos restaurantes que garante
espaços autossustentáveis, alto padrão
gastronômico e de segurança alimentar.
O evento seguinte, na Sede Social, foi o
Almoço & Jazz Session, com culinária norte-americana, no dia 05/09. No Almoço
Árabe, o cardápio árabe incluiu tabule,

salada fatuche, quibe cru, midra, michuí,
kafta, esfiha, falafel, charuto, arroz com
lentilha e grão de bico. Como sobremesa, doces árabes (bekleua), creme de damasco e torta de castanha. A diretoria da
APMP compareceu, representada pelo
1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o diretor do Departamento
Médico, Luiz Roberto Cicogna Faggioni,
e o suplente do Conselho Fiscal, Pedro
Eduardo de Camargo Elias. Após a renovação, o restaurante da Sede Social da
APMP passou a contar com uma equipe

O restaurante do Fórum da Barra Funda teve, na noite de 20/08, Happy
Hour ao som de jazz, com o saxofonista
Jeft Asur. “É uma super ideia da Associação, quero dar os parabéns para os
diretores. Espero que haja outras oportunidades, com outros tipos de música
também”, elogiou a promotora de Justiça Sandra Rodrigues de Oliveira. Compareceram à Happy Hour o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino,
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e a diretora do Departamento de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza.
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Barra Funda: Happy Hour ao som de jazz

Saxofonista Jeft Asur animou o evento no dia 20/08

de 27 pessoas treinadas para recepcionar o associado com qualidade. De segunda à sexta-feira, oferece um menu
diferenciado e equilibrado, com 21 tipos
de salada, pratos quentes, grelhados,
opções para vegetarianos, sobremesa
e bebidas, com refrigerantes, sucos naturais e frutas. O cardápio é orientado
pela nutricionista Fernanda Caparroz e
a técnica em nutrição Graziela Maciel,
e elaborado pelo chef Manoel Oliveira.
O ambiente teve capacidade ampliada
para 120 lugares e conta diariamente
com som de piano, ao vivo.

Novo modelo de
gestão garante
sustentabilidade
Em 2013, a receita dos restaurantes administrados pela APMP subiu 40%, sem alteração no valor da
refeição, o que garantiu a autossustentabilidade dos espaços. No períodos, houve rigoroso estudo para redução de custos, por meio de gestão
de compras. Com isso, os insumos obtidos para preparo das refeições passaram a custar 30% menos, sem perda
de qualidade. Por dia, nos dois espaços,
são servidas cerca de 200 refeições.
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Almoço Árabe inicia nova série temática

