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Diretoria da APMP conquista reeleição
Chapa Legítima ação recebeu 1.506 votos e comandará entidade de classe no biênio 2015-2016

Votação presencial ocorreu em 13/12 na Sede Executi-
va e, após o encerramento, foi realizada a Assembleia Geral no 
auditório Francismar Lamenza, da Sede Social, com a prestação 
de contas e a aprovação unânime de todas elas. Na sequência, 
houve a apuração dos votos (tantos os presenciais quanto os 
que haviam sido enviados pelos Correios), que foi encerrada 
às 22 horas, com a proclamação da vitória da chapa Legítima 
Ação. Presidente Felipe Locke Cavalcanti agradeceu a reelei-
ção em reunião do Órgão Especial.         Páginas 2 (Editorial) e 3

Promotor Thales Cezar de Oliveira proclamando a vitória da chapa Legítima Ação

Aprovados novos salários 
para ministros do STF e o PGR

Foram aprovados tanto na Câmara dos Deputados 
quanto no Senado os projetos de lei 7917/14 e 7918/14, 
que aumentam os salários dos ministros do  STF e do pro-
curador-geral da República. Aumento terá impacto em todo 
o Judiciário, incluindo o Ministério Público.           Página 5

APMP leva  debate  sobre a Lei 
Antidroga para a Conamp

Representantes da APMP fizeram apresentação sobre 
o Projeto de Lei Complementar 37, que altera a Lei Antidro-
gas. Na ocasião, a tese foi ratificada e publicada como Nota 
Técnica pela Conamp, e será enviada à relatora do projeto, a 
senadora Lídice da Mata (PSB/BA).                              Página 4

Pernambuco foi a sede do
Seminário Jurídico dos GEs 

A APMP reuniu cerca de 300 associados e familiares no 
Hotel Summerville, em Porto de Galinhas (PE), para o LII Se-
minário Jurídico de Grupos de Estudos/2014. O evento teve 
palestras e aprovação de teses dos GEs, além de programa-
ções de lazer, recreação e artísticas.                             Página 6
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APMP EM AÇÃO
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www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

TRILHANDO O CAMINHO CORRETO

Este é um momento de agradeci-
mento. Pelo carinho e compreensão que 
os membros do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo manifestaram em face 
de nossa gestão à frente da APMP. O re-
sultado expressivo da votação que ree-
legeu nossa diretoria para o biênio 2015-
2016 comprova que estamos trilhando o 
caminho correto.

Estamos lutando por todos os di-
reitos dos colegas da ativa e aposenta-
dos, tornando a Associação propositiva, 
sem descuidar de uma gestão austera, 
efetiva, transparente e eficiente. O pon-

“Parabéns a todos nós membros 
do Ministério Público de São Paulo. A re-
eleição da diretoria da APMP é a tradu-
ção do que se espera em termos de for-
ma de fazer política, dentro e fora da ins-
tituição. Liderança, serenidade, cuidado e 
respeito. Traços demonstrados pelo Feli-
pe. Profissionalismo, zelo com as prerro-
gativas e defesa incondicional dos colegas. 
Pregação da união entre todos, substitu-
tos, novos, antigos, procuradores e apo-
sentados, buscando identificar os ideais 
comuns a todos e com isso reconstruir 
uma identidade com o Ministério Públi-
co e com unir a classe em torno dos ide-
ais comuns.  Parabéns.” - Alfonso Presti, 
promotor de Justiça

“Um abraço ao amigo Felipe Lo-
cke Cavalcanti, que está desempenhan-
do belo e nobre trabalho à frente da As-
sociação Paulista do Ministério Público. 

DIRETORA DA APMP GANHA
PRêMIO INNOvARE 

A promotora de Justiça Fa-
biana Dal’Mas Rocha Paes, uma das 
diretoras da APMP Mulher, integrou 
o grupo paulista que ganhou, na ca-
tegoria Ministério Público, a 11ª edi-
ção do Prêmio Innovare. O trabalho, 
intitulado “Desinstitucionalização e 
adequação da Rede de Atendimen-
to Psicossocial (RAPS) no Estado de 
São Paulo”, foi premiado em soleni-
dade realizada em Brasília, em 16/12. 
Além de Fabiana Paes, o grupo foi 
composto, ainda, por Alice Satiko 
Kubo Araújo, Orlando Bastos Filho, 
Luis Fernando Guinsberg Pinto, Ricar-
do Hildebrand Garcia, Maria Apare-
cida Castanho, Lidia Helena Ferreira 
da Costa Passos, Roberto de Campos 
Andrade, Jeferson Aparecido Dias e 
Lisiane Cristina Braecher.

MOLINEIRO E JuLIOTTI
PRESTAM CONTAS NO CSMP

Na última reunião do Conse-
lho Superior do Ministério Público 
de 2014, em 15/12, os conselheiros 
José Oswaldo Molineiro e Pedro de 
Jesus Juliotti fizeram prestação de 
contas de seus mandatos. Nos itens 
do documento levado ao colegiado, 
ressaltaram a solicitação de implan-
tação de sistema computadorizado 
para a movimentação de carreira; 
os pedidos de providências sobre as 
precárias instalações de Promotorias 
de Justiça; a discussão das questões 
previdenciárias e financeiras dos co-
legas; várias solicitações para que as 
reuniões do Conselho fossem trans-
mitidas online; a defesa de que mem-
bros da 1ª Instância possam concor-
rer ao cargo de procurador-geral de 
Justiça, entre outros pontos. 

to alto residiu em 
nossa independên-
cia e compromisso 
único com o inte-
resse indisponível dos associados. Mui-
to obrigado!

E vamos para mais dois anos de 
trabalho profissional, impessoal e com-
bativo, em defesa de um Ministério Pú-
blico mais democrático e protagonista.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação 

Paulista do Ministério Público

Parabenizo-o pela ótima gestão, pelo re-
lacionamento altivo com outras institui-
ções e, em especial, pela defesa intransi-
gente dos interesses dos associados, que 
podem contar com um órgão de classe in-
dependente, destemido e arrojado. Os co-
legas não podem prescindir desta altruís-
ta proatividade. Não por outro motivo, já 
apoiaram seus projetos e ideais em duas 
emblemáticas ocasiões.” - José Oswaldo 
Molineiro, membro do Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP)

“Em nome dos onze colegas e subs-
critores do artigo publicado no jornal Es-
tado de São Paulo sob o título ‘Lei do In-
centivo ao Tráfico’, quero externar meus 
sinceros agradecimentos pelo absoluto 
apoio, respaldo e empenho da diretoria 
da APMP, em especial nas pessoas do pre-
sidente Felipe Locke Cavalcanti, do 2º vi-
ce-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, 
do 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, e do 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, 
pela moção de apoio proposta e aprovada 
na plenária do Seminário dos Grupos de 
Estudos.” - Rafael Abujamra, diretor do 
Departamento de Esportes da APMP e 
secretário do Conselho de Estudos e Po-
líticas Institucionais (Conepi)
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Diretoria é reeleita para mais dois anos  
Chapa Legítima Ação teve 1.506 votos, contra 749 da chapa concorrente, APMP Para Todos

A chapa Legítima Ação foi reeleita 
em 13/12 para gerir a APMP por 
mais dois anos, no biênio 2015-

2016. A votação presencial ocorreu na 
Sede Executiva e, após o encerramento, 
foi realizada a Assembleia Geral no audi-
tório Francismar Lamenza, da Sede Social, 
com a prestação de contas e a aprovação 
unânime de todas elas. Em seguida, teve 
início a apuração, que foi encerrada às 
22 horas, com um total de 1.506 votos 
para a chapa vencedora e 749 votos para 
a chapa concorrente, APMP Para Todos 
– mais 13 votos em branco e 33 nulos.

Os associados puderam acompa-
nhar a apuração pela internet, em um 
site especial criado pelo Departamento 
de Informática da APMP. O presidente 
da apuração foi o procurador de Justiça 
Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes e 
as mesas apuradoras foram compostas 
por Clilton Guimarães dos Santos, Dar-
ci Ribeiro, Delcio Delarco, José Oswaldo 
Molineiro, Josely Mara Litrenta de Oli-
veira Donato, Marco Antonio Zanella-
to, Maria Julia Kaial Cury, Maria Cristina 
Pera João Moreira Viegas, Mariangela de 
Sousa Balduino, Pedro de Jesus Juliotti, 
Thales Cezar de Oliveira, Valderez Deus-
dedit Abbud e William Terra de Oliveira. 
Como Paulo Álvaro Chaves Martins Fon-
tes precisou se ausentar, a presidência da 
apuração foi assumida por Thales Cezar 
de Oliveira, que proclamou o resultado.

A diretoria da APMP é composta 
por Felipe Locke Cavalcanti (presidente), 
Marcio Sérgio Christino (1º vice-presi-
dente), Gabriel Bittencourt Perez (2º vi-
ce-presidente), Paulo Penteado Teixeira 
Junior (1º secretário), Alexandre Mourão 
Tieri (2º secretário), Marcelo Rovere (1º 
tesoureiro), Francisco Antônio Gnipper 
Cirillo (2º tesoureiro), Cyrdêmia da Gama 
Botto (diretora de Aposentados), Fabiola 
Moran Faloppa (Patrimônio), Paula Cas-
tanheira Lamenza (Relações Públicas) e  
Salmo Mohmari dos Santos Júnior (Prer-
rogativas), além dos titulares do Conse-
lho Fiscal, Antônio Bandeira Neto, Luiz 
Marcelo Negrini de Oliveira Mattos e 
Enilson David Komono, e os suplentes 
José Marcio Rossetto Leite, Luciana Ber-
gamo Tchorbadjian e Pedro Eduardo de 
Camargo Elias.

Assembleia Geral teve  prestação 
e  aprovação unânime de contas

Todas as contas da APMP foram aprovadas por unanimidade, na presença de mais de 50 associados

Também no dia 13/12, foi reali-
zada no auditório Francismar Lamenza, 
da Sede Social, a Assembleia Geral em 
que o Conselho Fiscal da APMP apre-
sentou um balanço financeiro e patri-
monial dos últimos dois anos, incluindo 
dados de Recursos Humanos, resulta-
do da auditoria, Departamento Médi-
co, Fundo de Emergência, principais in-
vestimentos, serviços prestados aos as-
sociados, sedes recreativas e regionais. 
Houve prestação e aprovação de todas 
as contas por unanimidade, na presen-
ça de mais de 50 associados.

A mesa foi composta por Enilson 
David Komono, titular do Conselho Fis-
cal da APMP, Pedro Eduardo de Camar-

go Elias, suplente do Conselho Fiscal, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, presidente da enti-
dade de classe, Paulo Penteado Teixeira 
Junior, 1º secretário, Marcelo Rovere, 1º 
tesoureiro, e Paulo Álvaro Chaves Mar-
tins Fontes, que presidiu a apuração da 
eleição, logo após o encerramento da 
Assembleia Geral.

Também compareceram para 
prestar esclarecimentos aos associados 
Rafael Schmidt, auditor da empresa BDO 
(quinta maior rede de auditoria do mun-
do, que examinou e aprovou as contas 
da APMP), Bruno Anacleto, gerente De-
partamento Financeiro da Associação, e 
Antonio Cláudio Polato, gerente do De-
partamento Contábil.
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AGRADECIMENTO - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, esteve na 
reunião do Órgão Especial de 17/12 para agradecer a reeleição da atual direto-
ria da entidade de classe. “Gostaria de agradecer o apoio e a confiança dos co-
legas. Quero reafirmar aqui o compromisso de que a nosso mandato é e será 
exclusivamente em favor da classe”, disse, ao compor a mesa com o secretário 
do colegiado, Walter Paulo Sabella (ex-presidente da APMP), e o procurador-
geral de Justiça e presidente do Órgão Especial, Márcio Fernando Elias Rosa.
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APMP levou debate sobre a alteração 
da Lei Antidrogas para reunião da Conamp
Associação Nacional plublicou a análise como Nota Técnica e a enviou à relatora do PLC 37/2013

Em 09/12, durante reunião do Con-
selho Deliberativo da Associação 
Nacional dos Membros do Mi-

nistério Público (Conamp), em Brasília, 
representantes da APMP fizeram uma 
apresentação sobre o Projeto de Lei 
Complementar 37, de 2013, que altera 
a Lei Antidrogas (11.343/06). O objeti-
vo é colaborar com o aperfeiçoamento 
da legislação afeta à atuação do Minis-
tério Público. A apresentação foi feita 
pelos promotores de Justiça de São Pau-
lo Rafael Abujamra, diretor do Departa-
mento de Esportes da APMP, e Tiago de 
Toledo Rodrigues, conselheiro adjunto 
regional de Guarulhos/Mogi das Cruzes - 

PROCuRADORIA DE HABEAS CORPuS - Em 10/12, os procu-
radores de Justiça Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes e Ar-
thur Medeiros Neto foram eleitos, respectivamente, secre-
tário executivo e vice-secretário da Procuradoria de Habeas 
Corpus e Mandados de Segurança Criminais. A votação ocor-
reu durante a reunião daquele colegiado, realizada no prédio 
do Ministério Público localizado na Rua Manoel da Nóbrega.

PROCuRADORIA CRIMINAL - Os procuradores de Justiça da 
Procuradoria de Justiça Criminal compareceram ao auditório 
Queiroz Filho em 10/12 para elegerem Marcio Sérgio Chris-
tino novo secretário da Procuradoria e Ana Lúcia Menezes 
Vieira, a nova vice-secretária. Eles superaram na votação, 
respectivamente, César Pinheiro Rodrigues (que é o atual 
secretário) e Paulo Juricic (o ouvidor da APMP).

PROCuRADORIA CÍvEL - Os procuradores de Justiça Washing-
ton Epaminondas Medeiros Barra, ex-presidente da APMP, e 
José Luís Alicke foram reconduzidos em 11/12, respectivamen-
te, aos cargos de secretário executivo e vice-secretário da Pro-
curadoria de Justiça Cível do Estado de São Paulo. A eleição 
ocorreu durante a última reunião ordinária daquele colegia-
do, realizada no Edifício Queiroz Filho, situado na Rua Mano-
el da Nóbrega, no Centro da capital paulista.
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ambos, também, integrantes do Conse-
lho de Estudos e Políticas Institucionais 
(Conepi). Eles participaram da reunião 
em companhia de Gabriel Bittencourt 
Perez, 2º vice-presidente da APMP, e 
Marcelo Rovere, 1º tesoureiro.

Na Conamp, a APMP integra a 
comissão temática de Segurança Pú-
blica, Penal, Processo Penal e Execu-
ção Penal. O PLC 37/2013 tramita, atu-
almente, na Comissão de Educação do 
Senado Federal. O Conselho Delibera-
tivo da Conamp ratificou a análise fei-
ta pelos representantes da APMP e pu-
blicou o conteúdo como Nota Técnica 
03/2014, que será enviada à relatora 

do projeto, a senadora Lídice da Mata 
(PSB/BA). Na oportunidade, o Conselho 
aprovou ainda moção de apoio aos au-
tores do artigo “Lei de Incentivo ao trá-
fico de drogas”, publicado pelo jornal O 
Estado de São Paulo em 28/11. O texto 
tem como autores os promotores pau-
listas Aluísio Antonio Maciel Neto, Cás-
sio Roberto Conserino, Fernando Hen-
rique de Moraes Araújo, José Reinaldo 
Guimarães Carneiro, Luciano Gomes de 
Queiroz Coutinho, Luís Cláudio Davans-
so, Marcus Vinicius Monteiro dos San-
tos, Rafael Abujamra, Silvio de Cillo Lei-
te Loubeh, Tiago de Toledo Rodrigues e 
Tomás Busnardo Ramadán.

PROCuRADORIA DE INTERESSES DIFuSOS E COLETIvOS - Os 
procuradores de Justiça Marco Antonio Zanellato e Edgard 
Moreira da Silva foram reeleitos, respectivamente, secretá-
rio executivo e vice-secretário da Procuradoria de Interesses 
Difusos e Coletivos, no dia 09/12, em reunião realizada no 
auditório do prédio da Procuradoria, na Rua Rafael de Bar-
ros, no Centro de São Paulo. Na Procuradoria de Ibnteresses 
Difusos, não houve outros candidatos inscritos.
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Projetos de recomposição dos salários dos 
ministros do STF e do PGR são aprovados

Aumento terá impacto em todo o Judiciário, inclusive para os membros do Ministério Público

Foram aprovados em 17/12, tan-
to pela Câmara dos Deputados 
quanto pelo Senado, os projetos 

de lei 7917/14, do Supremo Tribunal 
Federal, e 7918/14, do Ministério Pú-
blico da União (MPU), que aumentam 
os salários dos ministros do STF e do 
procurador-geral da República de R$ 
29.462,25 (2014) para R$ 33.763,00 a 
partir de janeiro de 2015. De acordo 
com a Lei 12.770/12, a partir de 2015 
os subsídios seriam de R$ 30.935,36. Os 
projetos previam um aumento maior, 
para R$ 35.919,05, porém o valor fi-
xado decorreu de um acordo entre o 
Executivo e líderes partidários em uma 
reunião realizada na Câmara Federal.

O reajuste do subsídio dos mi-
nistros da Corte, usado como teto sa-
larial do funcionalismo público, terá 
impacto em todo o Judiciário, incluin-
do os membros do Ministério Público. 
Todo o trâmite parlamentar final em 
Brasília foi acompanhado pela APMP, 

por meio de seu 1º tesoureiro, Marce-
lo Rovere. A mobilização institucional 
foi feita em conjunto com a Associa-
ção Nacional dos Membros do Minis-
tério Público (Conamp)e outras enti-

dades de classe, como a Associação 
Nacional dos Procuradores do Traba-
lho (ANPT), a Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB) e a Associação 
Paulista de Magistrados (Apamagis). 

NO SENADO: Marcelo Rovere, da APMP, Nedens Ulisses Vieira, vice-presidente da Conamp, o senador 
Aécio Neves, Carlos Eduardo Azevedo, presidente da ANPT, e Ângelo Faria, vice-presidente da ANPT

Cofres públicos resgatam R$ 52 milhões
através de acordo feito por Promotoria

Graças a um acordo inédito fir-
mado entre o Deutsche Bank e o pro-
motor de Justiça Silvio Marques, da Pro-
motoria de Justiça do Patrimônio Pú-
blico e Social, os cofres públicos rece-
beram depósitos milionários em 09/12. 
A Prefeitura de São Paulo foi contem-
plada com R$ 46,8 milhões, a Fazenda 
do Estado com R$ 3,9 milhões e o Fun-
do de Interesses Difusos com R$ 780,4 
mil. Também foram depositados R$ 522 

Membros do MP 
recebem  medalha  
da Polícia Militar

Em 10/12, o Comando de Po-
liciamento Ambiental da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo agra-
ciou quatro membros do Ministério 
Público com a Medalha Cinquente-
nário do Policiamento Florestal e de 
Mananciais. Os homenageados foram 
o procurador-geral de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa, e os promotores 
de Justiça Vânia Maria Tuglio e Car-
los Henrique Prestes de Camargo, do 
Grupo Especial de Combate aos Cri-
mes Ambientais e de Parcelamento 
Irregular do Solo Urbano (Gecap), e 
Mário Vicente Malaquias, da Promo-
toria de Justiça de Habitação e Urba-
nismo da Capital. O evento foi reali-
zado no espaço Jequitibá, no Jardim 
Botânico de São Paulo.

mil para pagamento de perícias em 
dois processos de ações civis promo-
vidas pelo Ministério Público em face 
do ex-prefeito paulistano Paulo Maluf.

O valor total de R$ 52 milhões 
(ou US$ 20 milhões) não representa di-
nheiro desviado, mas foi pago a título 
de indenização por danos morais coleti-
vos à população, pois o Deutsche Bank 
teria movimentado valores ilícitos fru-
tos de improbidade praticada contra 
a prefeitura, em sua agência localiza-
da no “paraíso fiscal” da Ilha de Jersey.

A quantia recuperada pelo muni-
cípio deverá ser destinada à compra de 
terrenos para a construção de creches 
na capital paulista, segundo afirmou o 
prefeito Fernando Haddad. O acordo 
foi homologado pelo Conselho Supe-
rior do Ministério Público (CSMP) e pela 
13ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Silvio Marques itermediou acordo com o banco
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Seminário Jurídico de GEs teve 
 palestras e aprovação de teses

Evento da APMP reuniu cerca de 300 associados e familiares em Porto de Galinhas (PE)

No período de 03 a 08/12, a APMP 
reuniu cerca de 300 associados e 
familiares no Hotel Summervil-

le, em Porto de Galinhas (PE), para o LII 
Seminário Jurídico de Grupos de Estu-
dos/2014. O evento teve palestras e apro-
vação de teses dos GEs, além de progra-
mações de lazer, recreação e artísticas. 
Durante toda a programação, os partici-
pantes foram monitorados pela equipe 
do Departamento de Eventos da APMP. 
Como convidada, a diretoria da Associa-
ção Nacional dos Membros do Ministério 
Público (Conamp) solicitou o envio das 
teses dos GEs para um congresso nacio-
nal no Rio de Janeiro, em 2015.

Na quinta-feira (04/12), o presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
fez a abertura dos debates. A mesa teve 
como participante a presidente da Co-
namp, Norma Angélica Reis Cardoso Ca-
valcanti, que falou sobre o trabalho ins-
titucional em Brasília e o congresso que 
será realizado no próximo ano, ocasião 
em que solicitou o envio das teses. Em 
seguida, ocorreu exposição do ex-pro-
curador-geral de Justiça de São Paulo, 
Luiz Antônio Guimarães Marrey, sobre 
o tema “Ministério Público – Desafios e 
Perspectivas”. Compareceu também Gio-
vanni Ratacazzo, presidente da Associa-
ção do Ministério Público Militar (MPM).

Ainda na abertura dos trabalhos, 
foi confirmada a nova coordenadoria-ge-
ral dos Grupos de Estudos. Foram elei-
tos Hércules Sormani, como coordena-
dor geral, e seus adjuntos Tiago de To-

ledo Rodrigues, Renato Kim Barbosa, 
Walter Tebet Filho e Pedro Eduardo de 
Camargo Elias.

Em 05/12, sexta-feira, no segundo 
dia de debates, a palestrante Luiza Nagib 
Eluf, procuradora de Justiça aposentada, 
falou sobre “A Reforma Penal”. Os traba-
lhos prosseguiram com a palestra “Nova 
Lei de Tóxicos”, proferida pelo promotor 
de Justiça Rafael Abujamra, que é diretor 
do Departamento de Esportes da APMP 
e secretário do Conselho de Estudos e 
Políticas Institucionais (Conepi).

No encerramento das atividades 
do dia, o deputado estadual Carlos Be-
zerra Júnior (PSDB/SP) falou sobre a Lei 
paulista que combate o trabalho escra-
vo. Na mesa estavam o presidente da 
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o coor-
denador geral dos Grupos de Estudos, 
Hércules Sormani Neto, e o coordena-
dor geral adjunto dos Grupos de Estudos, 
Walter Tebet Filho. Também estava pre-
sente Patricia Bezerra (PSDB), vereadora 
da cidade de São Paulo. Por fim, no sá-
bado (06/12), houve a votação das teses.
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APMP Mulher encerrou 1ª etapa do
Projeto Maria Linda, na Sede Social

A diretoria APMP Mulher realizou, em 12/12, na Sede Social, o evento 
de encerramento do 1º Projeto Maria Linda, parceria da APMP com o Centro de 
Integração e Cidadania (CIC), da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
do Estado de São Paulo, e a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis). A 
mesa foi composta por Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP; 
Pedro Yukio Kodama, desembargador do TJSP; Jayme Martins de Oliveira Neto, 
presidente da Apamagis; Viviane Nóbrega Maldonado, juíza e diretora da Apa-
magis; Tereza Kodama, coordenadora da Secretaria da Mulher da Secretaria de 
Justiça e da Defesa da Cidadania; e Maria Gabriela Prado Manssur, diretora da 
APMP Mulher. A secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de Souza Ar-
ruda, também prestigiou o evento, além de representantes de outras entidades.

Presidente Felipe Locke Cavalcanti abriu 
os debates, junto com Giovanni Rata-
cazzo, Luiz Antonio Marrey, Norma Ca-
valcanti, Hércules Sormani, Tiago de 
Toledo Rodrigues e Walter Tebet Filho


