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Proposta de recomposição do
subsídio avança no Congresso
Diretoria da APMP acompanha trâmite do projeto na Câmara dos Deputados
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

O Projeto de Lei 7917/2014, que
dispõe sobre o reajuste do subsídio
para ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), foi aprovado em 26/11
pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. A
proposta, aceita até o momento pelos
parlamentares, é de que o incremento
seja de pouco mais de 22%, sendo 5%
já aprovados acrescidos de mais 16%.
O próximo passo é a aprovação do PL
pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC).
Página 3

Confraternização
teve premiações de
dois concursos
Diretoria da APMP recebeu, em
28/11, convidados no restaurante Oca Tupiniquim, na capital, para o jantar de confraternização da classe e divulgação dos
premiados nos concursos “Melhor Arrazoado Forense” e “Literário”. Páginas 4 e 5

APMP fez desagravo
ao promotor
Gustavo Miyazaki
Ato foi realizado com o objetivo
de ressaltar a importância da ação positiva na luta contra a improbidade pública.
Dezenas de autoridades compareceram
ao Fórum da cidade de Palestina, na região de São José do Rio Preto. Página 7
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A diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, foi a coordenadora do projeto

Solenidade marcou lançamento do
livro ‘Memórias dos Aposentados’
O livro “Memórias dos Aposentados”, que reúne mais de 100
depoimentos com histórias das carreiras dos promotores e procuradores de Justiça aposentados do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), foi lançado em 13/11 pela
APMP, em solenidade na Sede Executiva. A coordenadora do projeto foi

a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
“Graças ao esforço da doutora Cyrdêmia, passando pelos departamentos e funcionários da Associação, foi
possível registrar e editar os inúmeros
depoimentos dos colegas”, afirmou,
na ocasião, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti. Página 8
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

BENEFÍCIOS EXTENSIVOS A TODOS
Cumprindo seu papel de entidade
de classe, a APMP sempre defendeu que
os direitos e prerrogativas sejam extensivos a todos os membros do Ministério
Público. Um exemplo é o pagamento do
auxílio-moradia, de caráter indenizatório, cujo primeiro requerimento à Procuradoria-Geral de Justiça fizemos em
outubro de 2013, e que reiteramos no
último mês de setembro, antes mesmo
que o Conselho Superior do Ministério
Público regularizasse a sua concessão,
no início de outubro.
Reforçamos agora o pedido para
que o pagamento seja feito a todos os
membros da instituição, “nas hipóteses
de coabitação dos beneficiários - de-

correntes de casamento, união estável, filiação e outras
situações”, mesmo
“quando um dos beneficiários é membro do MPSP e o outro membro de outra instituição que também receba mesmo benefício”. Em seguida, fizemos outro requerimento, solicitando a extensão do pagamento do auxílio-moradia
aos aposentados. Desta forma, estamos
contribuindo para um Ministério Público mais justo e democrático.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação
Paulista do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“A APMP é reconhecidamente uma
instituição de vanguarda, tem muitas iniciativas positivas para a sociedade. E, por
esta razão, tanto a CGA como o Conaci
tem muita satisfação em ter iniciativas
conjuntas com ela. A atuação da APMP
é importante para discutir as novas leis
que estão sendo introduzias no ordenamento jurídico brasileiro, para cuidar de
demandas da sociedade, para cuidar daquilo que é, afinal, de interesse público.”
- Gustavo Ungaro, presidente da Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo (CGA-SP) e do Conselho
Nacional de Controle Interno (Conaci)
“É muito bom que haja esta conjugação de esforços, esta coincidência de
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termos lideranças que entendem que temos que trabalhar juntos, como o presidente da APMP. Este trabalho solidário,
conjunto, vai produzir frutos. Nós vamos
ter um biênio muito interessante para a
Justiça, mas também para a população,
porque ela é que é a destinatária dos
nossos esforços.” - José Renato Nalini,
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
“Eu e o Felipe Locke Cavalcanti,
desde que assumimos como presidentes das duas entidades de classe, já fizemos várias reuniões, estivemos juntos e
estamos juntos em vários pleitos, vários
trabalhos. Acompanho o trabalho dele
também no Congresso Nacional, onde
encontro sempre diretores da APMP,
numa moblização institucional permanente. Enfim, estamos fazendo um trabalho conjunto, harmônico e muito importante.” - Jayme Martins de Oliveira
Neto, presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis)
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 defende
AUXÍLIO-MORIADIA
PARA COABITANTES
A APMP protocolou, em 28/10,
requerimento à Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ) para que o auxílio-moradia seja pago para todos os membros
do Ministério Público de São Paulo,
“nas hipóteses de coabitação dos beneficiários - decorrentes de casamento, união estável, filiação e outras situações”. E também que o pagamento
ocorra mesmo “quando um dos beneficiários é membro do MPSP e o outro membro de outra instituição que
também receba mesmo benefício”.

BENEFÍCIO TAMBÉM
É REQUERIDO PARA
APOSENTADOS
Em 03/11, a APMP protocolou
requerimento ao procurador-geral de
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa,
solicitando a extensão do pagamento do auxílio-moradia, previsto nas
Leis Orgânicas nacional e estadual,
aos aposentados. Não há, nas citadas
Leis, qualquer vedação de pagamento
do benefício. A APMP entende que tal
restrição contraria a Constituição, decorrente da proteção trazida pela carta política à vitaliciedade, à simetria
entre ativos e inativos e à igualdade.

APmp rePRESENTA
CONTRA CORTE DA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
A APMP protocolou requerimento à PGJ, em 03/11, propondo que
esta impetre mandado de segurança
visando garantir que a proposta orçamentária original elaborada pelo Ministério Público para 2015 seja apreciada na íntegra pela Assembleia Legislativa. A proposta original foi incluída apenas como anexo ao projeto enviado pelo Executivo ao Parlamento.

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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Comissão de Finanças aprovou reajuste
do subsídio para os ministros do STF
Foto: Divulgação/APMP

Próximo passo será a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara

NO CONGRESSO - Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da APMP, ao lado de Victoria Siqueiros Soares Le Cocq
D’Oliveira, vice-presidente da Amperj, Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da ANPT, Norma Angélica Cavalcanti e Nedens Ulisses Freire Vieira, respectivamente, presidente e vice-presidente da Conamp
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Tribunal Federal (STF). A proposta, aceita
até o momento pelos parlamentares, é
de que o incremento seja de pouco mais
de 22%, sendo 5% já aprovados acrescidos de mais 16%. O próximo passo é a
aprovação do PL pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC), que
segundo apurado pela APMP junto aos

Foto: Assessoria de Imprensa/Conamp

diretoria da APMP, representada
pelo seu 1º tesoureiro Marcelo
Rovere, acompanhou em 26/11
a reunião na qual foi aprovado, pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei
7917/2014, que dispõe sobre o reajuste
do subsídio para ministros do Supremo

REUNIÃO DA CONAMP EM SANTA CATARINA – A mobilização institucional em
torno dos projetos de lei 7918/14 e 7917/14, que aumentam o salário do procurador-geral da República e dos ministros do STF, respectivamente, a partir de
janeiro de 2015, com reflexo para os membros do Ministério Público, foi tema
de reunião do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), realizada em 13/11, em Florianópolis (SC). O evento contou com participação do procurador-geral de Justiça daquele Estado, Lio
Marcos Marin, e do 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez.

APMP em Ação - Novembro 2014

parlamentares envolvidos, deverá ocorrer sem problemas.
Os relatores de todas as comissões
por onde passou o PL a consideraram necessária, já que os mesmos entendem
“defasados os vencimentos da classe”. A
diretoria da APMP tem marcado presença constante na mobilização institucional em Brasília, desde o início do trâmite
do Projeto de Lei 7917/2014. Ainda em
novembro, o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira Junior e o 2º vice-presidente
Gabriel Bittencourt Perez estiveram no
Congresso para acompanhar não apenas
o trâmite deste projeto, mas também o
do PL 7918/2014, que versa sobre a recomposição do subsídio do procuradorgeral da República.

Lewandowski:
'Estamos sete
anos defasados'
Durante evento realizado em
08/11, em São Paulo, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, conversou com o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), Enrique Ricardo Lewandowski, sobre o
PL 7917/14. “Nós estamos sete anos
defasados, em termos da correção,
tendo em conta a inflação do período.
Temos uma luta comum no Congresso Nacional para que os nossos subsídios sejam elevados de forma condigna”, afirmou Ricardo Lewandowski.
“Em conversa com o ministro,
ele pôde ressaltar a importância da
união das duas instituições”, disse Felipe Locke Cavalcanti. “E, mais do que
isso, a necessidade de uma remuneração condigna e um reconhecimento social, pois o trabalho da Magistratura e do MP é imprescindível para a
democracia brasileira”, completou o
presidente da APMP.
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Jantar teve premiações para Melh

N

a noite de 29/11, a diretoria da APMP recebeu convidados no restaurante Oca Tupiniquim, na capital,
para o jantar de confraternização da classe e divulgação dos premiados nos concursos “Melhor Arrazoado Forense” e “Literário”. No evento, que contou com a presença
de dezenas de membros do Ministério Público do Estado de
São Paulo (veja slide de fotos no fim do texto), houve também uma homenagem especial à família do procurador de
Justiça aposentado Antonio Carlos de Campos Pedroso, falecido em abril deste ano, que batizou esta edição do Melhor Arrazoado.
A família do homenageado foi representada pela viúva Therezinha Maria Caldeira Pedroso, pelos filhos Ricardo
Caldeira Pedroso (promotor de Justiça) e Eduardo Caldeira
Pedroso, e pela nora, Valéria Guingostas Pedroso. A diretoria
da APMP foi representada, no evento, pelo presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário Paulo Penteado Teixeira
Junior, o 1º tesoureiro Marcelo Rovere, a diretora de Relações Públicas e Eventos Paula Castanheira Lamenza, o ouvidor Paulo Juricic e o diretor de Segurança Gabriel César Zaccaria de Inellas. Também compareceram José Oswaldo Molineiro, integrante do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), e Tiago de Toledo Rodrigues, membro do Conselho
de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), entre outros.
MELHOR ARRAZOADO - O concurso “Melhor Arrazoado Forense”, Série Criminal, teve banca composta pelos procuradores de Justiça Ana Lúcia Menezes Vieira, Antônio Calil
Filho e Cesar Pinheiro Rodrigues (secretário da Procuradoria
Criminal). Já a Série Interesses Difusos e Coletivos teve como
julgadores os procuradores Dimitrios Eugenio Bueri, Hamilton Alonso Junior e Natália Fernandes Aliende da Matta (integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores).
Na Série Criminal, foram classificados os seguintes trabalhos: em 1º lugar, “O Hábeas-Corpus, a Defesa Ilimitada e
a Impunidade dos Ricos”, de autoria do promotor de Justiça

Diretora de Relações Públicas e Eventos, Paula
Lamenza, e presidente Felipe Locke Cavalcanti
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Confraternização da APMP também teve homenagem à família do procurador de Justiça aposentad

Therezinha Maria Caldeira Pedroso, viúva de Antonio Carlos de Campos Pedroso, com os

Sebastião José Pena Filho; em 2º, “A Impossibilidade de Absolvição por Clemência no Tribunal do Júri – Uma Análise da
Soberania dos Vereditos”, do promotor de Justiça Manoel Torralbo Gimenez Junior; e em 3º, “Organização Criminosa”, dos

Eudes Quintino de Oliveira Junior e
Walter Antonio Dias Duarte

Dimitrios Eugenio Bueri, Henrique Lucas de Miranda,
Natália Fernandes Aliende da Matta e Hamilton Alonso Jr.

APMP em Ação - Novembro 2014

hor Arrazoado e Concurso Literário
o Antonio Carlos de Campos Pedroso, recém-falecido, que batizou esta edição do Melhor Arrazoado

s filhos Eduardo Caldeira Pedroso e Ricardo Caldeira Pedroso, e a nora Valéria Guingostas

promotores de Justiça Herivelto de Almeida e Marcel Zanin
Bombardi. Foi dada Menção Honrosa ao promotor de Justiça Alexandre Barbieri Junior, pelo trabalho “Quantidade de
Dias-Multa – Tentativa de Fixação de Um Critério Objetivo”.

Ana Lúcia Vieira, Sebastião José Pena Filho,
Antônio Calil Filho e Cesar Pinheiro Rodrigues
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Na Série de Interesses Difusos e Coletivos, foram premiados: em 1º lugar, “Ação Civil Pública – Concurso Público – Fraude – Utilização de Caneta Especial – Busca e Apreensão Dos Gabaritos – Comprovação Material”, do promotor de Justiça Leandro Lippi Guimarães; em 2º, “Ação Civil Pública – Improbidade
Administrativa – Indevida Dispensa de Licitação na Contratação
do Transporte Escolar Municipal e Ilegal Transferência da Concessão do Transporte Público Local”, dos promotores de Justiça Henrique Lucas de Miranda e Eduardo Dias Brandão; e em
3º, “Ação de Improbidade: Farra das Diárias na Câmara De Rosana”, do promotor de Justiça Horival Marques de Freitas Junior. A menção honrosa nesta categoria foi para os promotores de Justiça Guilherme Athayde Ribeiro Franco, André Luis de
Souza, Cleber Rogério Masson e Ernani Menezes Vilhena Junior,
pelo trabalho “Conduta Ímproba do Médico na Violação de Critérios Objetivos do SUS”.
Em virtude de não ter sido apresentado número mínimo
de trabalhos na Série Cível, essa categoria não teve premiação
neste ano, nos termos do edital. Mas a banca, composta pelos
procuradores de Justiça Andrea Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto, Maria Cristina Pera João Moreira Viegas e Roberto
Fleury de Souza Bertagni, compareceu ao evento.
CONCURSO LITERÁRIO - Por sua vez, a banca do VI Concurso Literário foi composta por Eudes Quintino de Oliveira Junior (promotor de Justiça aposentado), Guilherme Athayde Ribeiro Franco (promotor de Justiça) e Marcos Palhares (assessor de
imprensa da APMP). Na categoria Poesia, os premiados foram:
em 1º lugar, “Uma Perspectiva Humana, Para Além de Uma Letra”, escrito pelo promotor de Justiça Paulo César Corrêa Borges; em 2º, “Ronc-Ronc”, do promotor de Justiça aposentado
Walter Antonio Dias Duarte, e em 3º, “A Cartilha”, do procurador de Justiça Sérgio Roxo da Fonseca. Na edição deste ano, por
não ter sido apresentado número mínimo de trabalhos de Conto
e Crônica, no Concurso Literário, e também para o V Concurso
APMP de Fotografia, essas categorias não tiveram premiação.

Eudes Quintino de Oliveira Jr. e
Paulo César Corrêa Borges

Leandro Lippi Guimarães e
Natália Aliende da Matta

Hamilton Alonso Jr., Dimitrios Bueri
e Ernani Menezes Vilhena Júnior
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PORTAL R7 ENTREVISTOU
DIRETORA DA APMP SOBRE
PETIÇÃO CONTRA BLANC
A APMP ajudou a divulgar,
em novembro, a petição eletrônica contra a vinda ao Brasil do norte-americano Julien Blanc, que “ensina” homens a conquistar mulheres de forma agressiva (e por isso
já teve entrada proibida na Austrália). Ele estaria com visita marcada
para nosso país em janeiro de 2015.
O assunto transformou-se em polêmica mundial. O Portal R7 entrevistou a diretora do Departamento
APMP Mulher, Maria Gabriela Prado Manssur, que também é coordenadora do Núcleo de Combate
à Violência Doméstica e Familiar Grande São Paulo II, em Taboão da
Serra. Na entrevista, a diretora da
APMP afirmou que a entrada do
consultor no país poderá propagar
uma cultura de que mulheres “têm
que ser convencidas, às vezes à força ou de alguma forma sedutora, a
manter relação sexual ou íntima de
afeto com quem elas não querem”.

PROMOTORES PUBLICARAM
ARTIGO NO ‘ESTADÃO’ SOBRE
TRÁFICO DE DROGAS
O artigo “Lei de incentivo
ao tráfico de drogas”, publicado
em 28/11 pelo jornal O Estado de
S.Paulo, teve como autores os promotores de Justiça Aluísio Antonio
Maciel Neto, Cássio Roberto Conserino, Fernando Henrique de Moraes Araújo, José Reinaldo Guimarães
Carneiro, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Luís Cláudio Davansso, Marcus Vinicius Monteiro dos
Santos, Rafael Abujamra, Silvio de
Cillo Leite Loubeh, Tiago de Toledo
Rodrigues e Tomás Busnardo Ramadán. O texto tratou sobre a preocupação causada para quem atua no
combate ao tráfico de drogas pelas duas propostas de alteração da
Lei Antidrogas aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado. Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael Abujamra são diretores do Departamento de Esportes da APMP.
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Conepi aprova anteprojeto
sobre prazo em assessorias
Objetivo é limitar para 4 (quatro) anos o prazo para designações

F

oi aprovado por maioridade de
votos, na reunião do Conselho de
Estudos e Políticas Institucionais
(Conepi) de 28/11, o anteprojeto de Ato
Normativo que tem como objetivo principal limitar para 4 (quatro) anos o prazo
para designação em cargos de confiança
junto aos órgãos da Administração Superior e nos Centros de Apoio Operacionais. A proposta, formulada pelo conselheiro Fernando Henrique de Moraes
Araújo, deverá agora seguir para a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), onde
será avaliada. O anteprojeto também
prevê um prazo de dois anos de “quarentena” para que o membro do Ministério Público possa voltar a se afastar de
seu cargo e uma lista pública de membros em afastamento.
“Minha proposta é para evitar
a perpetuação de colegas em cargo de
assessoria, já que nossa principal atividade é a execução. A ideia é manter a
observância do artigo 37 [da Constituição Federal], que atende um principio

basilar da boa administração. E, na verdade, o prazo limite é o teto de mandato do PGJ”, explicou Araújo. O projeto
gerou repercussão. O conselheiro Jairo
Edward de Luca observou: “Em Diadema, chegou ao ponto de uma juíza me
dizer que nunca havia conhecido o titular. A comarca acaba sendo prejudicada. Há promotores que se promovem e
nunca chagam a assumir a Comarca de
fato. Isso é um problema”.
O debate terminou com a promessa de uma resposta sobre o assunto. “Vamos encaminhar e avaliar a legalidade ou se há necessidade de mudança legislativa. Até acho que, se chegarmos à conclusão de que é viável e importante, pode ser o caso de mudança
na Lei. Porque dentro de algum tempo
pode vir outro PGJ e revogar o Ato. A
PGJ tem que encontrar uma resposta
para os senhores: se será Lei, Ato ou se
será um ‘muito obrigado, mas não deu
certo’. Porque este é o papel do Conepi: sugerir”, frisou Márcio Elias Rosa.

Foto: Luiz Henrique/APMP

APMP NA IMPRENSA

ELEITOS OS NOVOS CORREGEDOR E VICE-CORREGEDORA - Com diferença de
apenas um voto, Paulo Afonso Garrido de Paula e Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner foram eleitos em 05/11, respectivamente, novo corregedor-geral e
nova vice-corregedora do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) para
o biênio 2015-2016. Eles foram eleitos com 130 votos, contra 129 dados a Mágino Alves Barbosa Filho e César Pinheiro Rodrigues. A eleição contou com a participação de 90,97% do Colégio de Procuradores. O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, compareceu à votação e cumprimentou todos os candidatos.
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MINHA PROMOTORIA

APMP fez ato de desagravo ao
promotor de Justiça Gustavo Miyazaki

Depois de informar os membros do Ministério Público de que eles
não mais poderiam utilizar o estacionamento interno de veículos no Fórum de Mongaguá, o juiz diretor do
Fórum em exercício, Fernando César
do Nascimento, voltou atrás e emitiu
em 05/11 um outro ofício permitindo
novamente a utilização do espaço. A
resolução do problema ocorreu um
dia após publicação de notícia sobre
a proibição no site da APMP.
“A atuação da diretoria da
APMP foi muito importante e muito
ágil. Por conta da publicação da notícia, houve grande repercussão e recebemos o apoio de muitos colegas”,
afirmou, na ocasião, a promotora de
Justiça Daniela Dermendjian. “Após a
publicação da notícia, na terça-feira
[04/11], recebi telefonemas do procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, para conversar sobre
o assunto. Na quarta-feira [05/11], o
juiz diretor em exercício emitiu outro
ofício informando que podemos voltar a utilizar o estacionamento interno”, acrescentou.
A promotora Daniela Dermendjian havia pedido o apoio da
APMP por considerar que a proibição do uso do estacionamento interno gerava insegurança aos membros
do MP. “Em algumas oportunidades,
quando coloquei o carro em uma das
vagas situadas em frente ao Fórum,
já fui abordada por parentes de réus,
me indagando sobre o andamento de
seus processos”, dizia a promotora,
em sua manifestação.
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Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e o promotor Gustavo Yamaguchi Miyazaki, durante o evento

A

APMP, representada pelo seu
presidente, Felipe Locke Cavalcanti, realizou em 21/11 sessão
pública de desagravo ao promotor de
Justiça Gustavo Yamaguchi Miyazaki,
no Salão do Júri do Fórum de Palestina, na região de São José do Rio Preto.
Dezenas de autoridades e representantes da sociedade de Palestina e região
estiveram presentes ao evento, a fim
de apoiar o membro do Ministério Público, que está sofrendo seguidos ataques pessoais à sua honra e dignidade,
em decorrência do exercício de suas
atividades funcionais. O desagravo foi
realizado com o objetivo de ressaltar
a importância da ação positiva na luta
contra a improbidade pública.
Felipe Locke Cavalcanti, que fez
uso da palavra ao lado do promotor e
da advogada Gisele Paschoaletto, ressaltou o papel de defesa da APMP. “Não
podemos permitir que um promotor
tenha sua honra e conduta maculadas
por ter sido incisivo em sua luta contra atos de improbidade e desvios em
face da administração pública. Porque
ele está atuando em nome da população, a favor da Justiça e contra a impunidade”, ressaltou o presidente da
entidade de classe.
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MP reconquista
vagas para carros
em Mongaguá
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Presidente Felipe Locke Cavalcanti defendeu membro do MP em evento no Fórum de Palestina

TÍTULO DE CIDADÃO MOGIANO - O
promotor de Justiça Thales Cezar de
Oliveira recebeu em 13/11, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o título de Cidadão Mogiano, pelos relevantes serviços prestados à cidade. A
solenidade contou com as presenças
de Felipe Locke Cavalcanti, presidente
da APMP, de José Oswaldo Molineiro,
membro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), e de Renato
Kim Barbosa, recém-escolhido coordenador do Grupo de Estudos “João
Batista de Arruda Sampaio”, de Mogi
das Cruzes. “O colega ressalta o lado
humano que existe em cada promotor”, discursou, na ocasião, o presidente da APMP. Na foto, da solenidade, Thales Cezar de Oliveira aparece com a esposa, Patrícia, e o filho.
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Solenidade contou com presenças de ex-PGJs, ex-corregedores-gerais e diversos membros do MPSP
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APMP lançou livro ‘Memórias dos
Aposentados’ na Sede Executiva

Convidados e diretores da
APMP durante o lançamento
da obra, na Sede Executiva
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ajudaram a construir sua história. Hoje,
quando lançamos este livro, buscamos a
alma da instituição”, acrescentou.
A diretora do Departamento de
Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto,
agradeceu a diretoria e os funcionários
da APMP, fez menção aos aposentados
presentes e a todos os que participaram
do livro, e aos departamentos que cola-

boraram com a produção da obra. E enfatizou: “Esse livro é de todos nós. Que
seja o primeiro volume de muitos outros”.
Luiz Cesar da Gama Pellegrini, excorregedor-geral, acompanhou de perto a trajetória do livro: “Este trabalho é
pioneiro, nunca tinha sido realizado na
APMP. Um trabalho hercúleo só poderia
dar este resultado”.

Evento teve exames gratuitos de hepatite
Foto: Enderson Vieira/APMP
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diretoria da APMP lançou, em 13/11,
na Sede Executiva, o livro “Memórias dos Aposentados”, que reúne
mais de 100 depoimentos com histórias
das carreiras dos promotores e procuradores de Justiça aposentados do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP). A
solenidade, conduzida pela coordenadora
do projeto, Cyrdêmia da Gama Botto, contou com as presenças dos ex-procuradores-gerais José Geraldo Brito Filomeno e
René Pereira de Carvalho, dos ex-corregedores-gerais Arthur Cógan e Luiz Cesar da
Gama Pellegrini, e diversos outros membros do Ministério Público aposentados.
Além da diretora Cyrdêmia da
Gama Botto, representaram a diretoria
da APMP o presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-presidente Marcio Sérgio
Christino, o 1º secretário Paulo Penteado
Teixeira Junior, o 1º tesoureiro Marcelo
Rovere, o 2º secretário Alexandre Mourão Tieri, a diretora do Departamento de
Eventos Paula Castanheira Lamenza, e o
diretor do Departamento de Aposentados José Benedito Tarifa.
“Graças ao esforço da doutora Cyrdêmia, passando pelos departamentos e
funcionários da Associação, foi possível registrar e editar os inúmeros depoimentos
dos colegas”, afirmou, na ocasião, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti. “Se o Ministério Público de São Paulo
existe hoje é porque homens e mulheres

A Sede Campestre da APMP teve, em 29/11, o evento “Futebol contra
a Hepatite”. Integrantes da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite
(ABPH) fizeram, gratuitamente, exames preventivos para hepatite dos tipos B
e C. Na ocasião, o time de futebol da APMP jogou contra a equipe do Sapesp.
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