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TJSP julga procedente ação da
APMP em favor dos pensionistas
Recálculo do abono salarial deverá ter como base 100% do valor da pensão

A
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ção determina ainda que sejam
pagas as diferenças aos beneficiários, uma vez que, ao elaborar o cálculo do abono variável (Leis
nº 9.655/98 e 10.474/02) dos pensionistas, o Ipesp tomou como base 75%
dos proventos de pensão, e não a integralidade (100%) do benefício, como
era de rigor. Após o trânsito em julgado da ação, todos os pensionistas associados da APMP que receberam o
abono salarial terão direito a receber
seus créditos mediante habilitação na
Ação Coletiva.
Página 3

Diretoria reuniu mais
de 60 aposentados
na Sede Executiva
Foi apresentada palestra sobre saúde e direitos do idoso e feitos
comunicados sobre a atuação da entidade de classe referentes a benefícios e créditos.
Página 3

Definida Banca para
o próximo Concurso
do Ministério Público
Definição ocorreu em reunião do
CSMP. Concurso deverá ser realizado
neste ano para a admissão de 80 novos
membros para a instituição. Página 4
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Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, jurista Dalmo Dallari e deputado Carlos Bezerra Junior

Alesp fez audiência para debater a
possível redução da maioridade penal
Convidado para compor a mesa do evento, que foi organizado pelo gabinete do deputado estadual Carlos Bezerra Junior, o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, condenou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
171/93, que pretende reduzir a maioridade de 18 para 16 anos, e ressaltou que
a posição da APMP é a de lutar por educação pública de qualidade e em período integral para crianças e adolescentes.
Página 6
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEVE
SER ÓRGÃO DO ESTADO
No mês de abril, a APMP representou a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) em
um evento sobre os “Crimes de Maio de
2006”, no auditório Queiroz Filho. Crimes que teriam sido cometidos, supostamente, por policiais – subordinados ao
governo do Estado de São Paulo. E que,
até hoje, estão impunes. No evento, pedimos a palavra para frisar que somos
promotores e procuradores de Justiça
porque queremos exatamente essa justiça que não é feita.
Há dois anos, vencemos a batalha contra a PEC 37, que pretendia retirar do Ministério Público o poder de investigação. Mas não é o bastante. Nós
ainda almejamos uma instituição absolutamente independente. Não aceitamos
que um órgão de controle não possa investigar seu controlado. Não aceitamos
que o chefe do Ministério Público con-

tinue sendo escolhido
por quem, mais tarde,
ele possa vir a investigar.
E é por isso que pedimos a todos
os que querem investigação e justiça que
lutem conosco para que o chefe do Ministério Público seja eleito. Para que acabem as listas tríplices, as escolhas absolutamente arbitrárias, tanto do procurador-geral da República quanto dos procuradores-gerais nos Estados.
Nós, da APMP e da Conamp, queremos eleições diretas para esses cargos. Porque o Ministério Público tem que ser um órgão da sociedade, e não do Estado. Um órgão para investigar qualquer crime, cometido por quaisquer pessoas. Inclusive aquelas
que estejam no Estado, transitoriamente.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
ESCLARECIMENTO
Em respeito à contestação do associado Darcy Paulilo dos Santos à notícia “Assembleia Geral teve prestação e
aprovação unânime de contas”, veiculada na edição nº 19 do Boletim APMP
Ação, reproduzimos a seguir trechos da
ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no auditório Francismar Lamenza,
da Sede Social, em 13/12/2014: “Item I
da pauta: apreciação das contas do biênio 2013/2014, (...) foi lido pelo Dr. Enilson Komono, Membro do Conselho Fiscal, o relatório do Conselho Fiscal, cuja
cópia foi distribuída aos presentes na
plenária, com parecer favorável à apuração das contas do biênio 2013/2014;
(...) submetidas as contas do período
2013/2014 à apreciação da assembleia
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geral ordinária, pelo Dr. Darcy Paulillo
dos Passos foi solicitado esclarecimento sobre as contas, o que foi explicado
pelo 1º Tesoureiro da APMP [Marcelo
Rovere], prestando também esclarecimentos o Gerente do Departamento Financeiro, Sr. Bruno Anacleto do Nascimento; (...) o parecer do Conselho Fiscal,
e as contas do biênio 2013/2014, foram
aprovados pela assembleia geral ordinária, vencido apenas o Dr. Darcy Passos.” - Documento oficial da ata assinado pelo presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e pelo 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Junior, e registrado em 26/01/2015 no 4º Oficial
de Registro de Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital.
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática

APMP – GESTÃO 2015/ 2016
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

DIRETOR DA OAB-SP
FOI VÍTIMA FATAL DE
DESASTRE EM TATUÍ
A diretoria da APMP externou, em Nota, sua consternação
pelo falecimento do diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção de São Paulo, Carlos Roberto Fornes Mateucci, em
18/04, vítima de um acidente de
automóvel na região de Tatuí (SP).
O presidente da OAB-SP, Marcos da
Costa, que o acompanhava, sofreu
ferimentos e foi internado, com
quadro estável. Sobre Mateucci,
ressaltou a Nota da APMP: “A Justiça do Estado de São Paulo deixou
de contar em seus quadros com um
profissional brilhante, combativo e
destacado”. E completou: “Desejamos ainda uma breve recuperação ao sempre companheiro Marcos da Costa”.

FILHO DO GOVERNADOR
faleceu EM ACIDENTE
DE HELICÓPTERO
No dia 02/04, um acidente de helicóptero em Carapicuíba
(SP) matou o jovem Thomaz Rodrigues Alckmin, filho do governador
do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin. O desastre aéreo vitimou também outras quatro pessoas. A diretoria da APMP emitiu
Nota sobre a tragédia, que dizia:
“Neste momento de dor e consternação, gostaríamos de externar nossos profundos sentimentos de pesar e solidariedade aos
pais, Dr. Geraldo e Sra. Maria Lucia Alckmin, à esposa, às filhas e
irmãos [da vítima], estendendo
nossas condolências aos familiares e amigos dos demais ocupantes da aeronave, que perderam
suas vidas na tarde do acidente”.

Diretora de Aposentados: Cyrdemia da Gama Botto
Diretora de Patrimônio: Fabíola Moran Faloppa
Diretor de Relações Públicas: Paula Castanheira Lamenza
Diretor de Prerrogativas: Salmo Mohmari dos Santos Junior
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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Ação Coletiva da APMP em favor de
pensionistas é julgada procedente pelo TJ
Decisão condena Ipesp e Spprev a proceder o recálculo do abono usando como base 100% do valor

A

1ª Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (TJSP), em acórdão de relatoria do desembargador Xavier de Aquino (Apelação nº 005038048.2012.8.26.0053), julgou procedente a Ação Coletiva ajuizada pela APMP,
representada pelo escritório Alves de
Almeida e Ayres de Camargo Advogados, em favor de todos os seus asso-

ciados pensionistas, visando a condenação do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo (Ipesp) e da São
Paulo Previdência (Spprev) a proceder
ao recálculo do abono salarial dos pensionistas, usando como base 100% do
valor da pensão.
E determina que sejam pagas as
diferenças aos beneficiários, uma vez
que, ao elaborar o cálculo do abono

variável (Leis nº 9.655/98 e 10.474/02)
dos pensionistas, o Ipesp tomou como
base 75% dos proventos de pensão, e
não a integralidade (100%) do benefício, como era de rigor. Após o trânsito
em julgado da ação, todos os pensionistas associados da APMP que receberam o abono salarial terão direito a
receber seus créditos mediante habilitação na Ação Coletiva.

Foto: Rodrigo Alencar/APMP

Diretoria promoveu reunião com mais de 60 aposentados

Evento teve palestra sobre saúde e direitos do idoso e comunicados sobre a atuação da entidade de classe referente aos benefícios e créditos dos colegas

A

diretoria da APMP realizou, em
17/04, uma reunião com mais de
60 aposentados na Sede Executiva. Na ocasião, foi apresentada uma
palestra sobre saúde e direitos do idoso
pelo médico Marcelo Noronha, a fisioterapeuta Tamine Espato e os gestores
de saúde Andreia Lourenço e Claudio Espato, além de Renata Morais e Vanessa
Alvarenga, todos representantes da empresa Lincx. E foram feitos comunicados
sobre a atuação da entidade de classe
referente aos benefícios e créditos dos
aposentados. Na mesma data, o Diário
Oficial do Estado publicou a abertura de
crédito suplementar para o Ministério
Público, o que levou a APMP a reque-
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rer o pagamento imediato de diferenças,
inclusive para os colegas aposentados.
A reunião marcou também, por decisão unânime, a inclusão do procurador
de Justiça Paulo Álvaro Chaves Martins
Fontes, aposentado recentemente após
45 anos de carreira, entre os assessores
especiais da Presidência da APMP. Ele integra, agora, um grupo composto por Antonio Luiz Benedan, Antonio Visconti, Arthur Cogan, Herberto Magalhães da Silveira Junior, Hermano Roberto Santamaria,
Irineu Roberto da Costa Lopes, João Benedicto de Azevedo Marques, José Eduardo Diniz Rosa, José Geraldo Brito Filomeno, José Maria de Mello Freire, José Ricardo Peirão Rodrigues, Marino Pazzagli-

ni Filho, Munir Cury, Nair Ciocchetti de
Souza, Newton Alves de Oliveira e Reginaldo Christoforo Mazzafera.
Presentes ao evento, representando a diretoria da APMP, estavam o
presidente Felipe Locke Cavalcanti, o
2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt
Perez, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere,
o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, os diretores do Departamento de
Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto e Antonio Sérgio Caldas de Camargo
Aranha, as diretoras do Departamento
de Previdência, Deborah Pierri e Maria
da Glória Villaça Borin Galvão de Almeida, e o assessor especial da Presidência
Herberto Magalhães da Silveira Junior.
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APMP NA IMPRENSA
TV BRASIL COBRIU AUDIÊNCIA
PÚBLICA NA ASSEMBLEIA
No dia 17/04, o presidente da
APMP, Felipe Locke Cavalcanti, foi um
dos entrevistados pela reportagem
transmitida pela TV Brasil sobre a audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que
debateu a possibilidade de redução da
maioridade penal, de 18 para 16 anos,
como propõe a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 171/93, em trâmite no Congresso Nacional. “O que nós
precisamos é formação e educação. Punição é um caso extremo. ”, afirmou,
à reportagem, o presidente da APMP.

REVISTA MARIE CLARIE
DESTACOU DUAS PROMOTORAS
A edição da revista Marie Clarie
de abril trouxe a matéria “24 mulheres
que fazem diferença”, incluindo, entre
elas, duas promotoras de Justiça do
Ministério Público de São Paulo: Maria
Gabriela Prado Manssur, coordenadora
do Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar - Grande São Paulo II
e uma das diretoras do Departamento
APMP Mulher, e Silvia Chakian de Toledo Santos, que integra o Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid).

MOGI NEWS NOTICIOU
POSSE SOLENE NA AFPESP
O Jornal Mogi News, de Mogi
das Cruzes, publicou notícia sobre a posse do procurador de Justiça Luís Paulo
Sirvinskas na Cadeira 1 da Academia de
Letras, Ciências e Artes da Associação
Paulista dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo (Afpesp). A solenidade ocorreu em 09/04. “Essa é uma
oportunidade de mostrarmos o nosso
trabalho e discutir assuntos importantes”, afirmou Sirvinskas, considerado
referência em Direito Ambiental, autor de diversos livros sobre o assunto e
diretor de Gestão Ambiental da APMP.

N A I N T E R N E T:
www.apmp.com.br

Facebook:

APMP - Associação Paulista do Ministério Público

Twitter:

@apmp_sp
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Conselho Superior definiu
Banca Examinadora para o
próximo concurso do MP
Ao todo, 12 colegas manifestaram interesse em participar

F

icou definida na sessão do Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP)
de 14/04 a Banca Examinadora do
91º Concurso de Ingresso na Carreira do
Ministério Público do Estado de São Paulo, que deverá ser realizado neste ano para
a admissão de 80 novos membros para a
instituição. Vão compor a banca o procurador de Justiça Antonio de Pádua Bertone Pereira, da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandatos de Segurança Criminais, os
procuradores David Cury Júnior e Jurandir
Norberto Marçura, da Procuradoria Cível,
e o procurador Pedro Henrique Dermencian, da Procuradoria Criminal.
Como suplentes, foram eleitos pelo
colegiado os procuradores de Justiça Criminal Regina Célia Ribeiro e Paulo Marco Ferreira Lima, além do procurador de

Justiça de Interesses Difusos e Coletivos
Edgard Moreira da Silva. O procuradorgeral de Justiça Márcio Fernando Elias
Rosa, que preside o CSMP, declarou-se
impedido de presidir a banca, passando
a função ao decano do Conselho Superior
e membro do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda.
Após publicação do aviso de que
haveria a composição da Banca Examinadora pelo CSMP (inovação para esta edição do concurso), 12 colegas manifestaram interesse em participar. A decisão
aconteceu por voto pessoal e aberto dos
membros do Conselho, excetuando-se o
PGJ e os conselheiros Pedro de Jesus Juliotti, Cida Berti, que se declararam impedidos em razão das regras do concurso.

Ofício reivindicou pelo menos 1/3 de
mulheres nas próximas composições

O

Departamento APMP Mulher protocolou, em 17/04,
um ofício dirigido ao CSMP
manifestando seu desacordo pela
composição da Banca Examinadora do próximo Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, o 91º,
ser exclusivamente masculina. O
documento sugere que nas próximas bancas seja observada a possibilidade de conter 1/3 (um terço)
de mulheres (procuradoras de Justiça) em sua composição.
O ofício, assinado por Celeste
Leite dos Santos, Daniela Hashimoto, Fabiana Dalma Rocha Paes, Fabiola Moran
Faloppa, Fabiola Sucasas Negrão Covas
e Maria Gabriela Prado Manssur, afirma que “há necessidade de adotar políticas de empoderamento da mulher
não só para garantir o acesso das Promotoras e Procuradoras de Justiça aos

cargos de direção e liderança estruturais, como também desenvolver ações
institucionais afirmativas para atrair
mais mulheres, para carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo”.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO - Em
documento entregue em 24/04 à diretoria da APMP, o conselheiro Motauri
Ciocchetti de Souza observou que, durante a própria votação para escolher
os membros da Banca Examinadora, se
manifestou em apoio à tese sustentada pela APMP Mulher. "É inconcebível
que, na composição da Banca Examinadora, primeiro contato que qualquer
candidato mantém com a Instituição,
nenhuma mulher seja escolhida para
integrá-la, quando temos tantas procuradoras de Justiça capacitadas para
tanto", afirmou. A manifestação foi
acompanhada pela conselheira Martha de Toledo Machado e pelo corrregedor Paulo Afonso Garrido de Paula.
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Conepi cobrou do PGJ disponibilização
integral de créditos pendentes no MPSP
Conselheiros Luciano Coutinho e Tiago Rodrigues questionaram informações do Portal do Promotor

A

disponibilização online da integralidade de créditos pendentes de pagamentos aos membros do Ministério Público de São Paulo (MPSP) no Portal do Promotor foi
uma das pautas tratadas na reunião do
Conselho Nacional de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) realizada em
24/04. O assunto já havia sido abordado
diversas vezes naquele colegiado, principalmente pelos conselheiros Luciano
Gomes de Queiroz Coutinho e Tiago de
Toledo Rodrigues.
Apesar do que dizia comunicação
eletrônica do MPSP enviada a classe no
dia anterior, informando que o Portal do
Promotor passaria a disponibilizar “informações relativas aos créditos pendentes de pagamento”, o próprio PGJ explicou, na reunião do Conepi, que nem
todos os valores estão à disposição. “O
que tem lá é a satisfação da Parcela Autônoma de Equivalência. Não atinge a
todos, atinge cerca de 1,2 mil colegas
da ativa. É possível também saber se

tem férias para receber e verificar a diferença referente a reclassificação de
entrância”, resumiu.
“[Tem] A diferença de subsidio de
2002 a 2005, ou 2006, se não me engano.
Tivemos o seguinte: a remuneração dos
substitutos em estágio probatório era diferente dos que já haviam passado desta
fase e se reconheceu a ilegalidade disto. Já
temos também a apuração deste crédito,
que já está disponível no Portal do Promotor”, assegurou o PGJ, referindo-se à diferença de vencimentos dos promotores de
Justiça substitutos entre os anos de 2000
e 2005 (os subsídios só foram implementados em 2008), uma antiga reivindicação
da APMP, que ainda não possui previsão
para pagamento.
Porém, há créditos que não estão
disponíveis. É o caso do cálculo de diárias
e retroatividade de subsídios. “[Tem] A retroatividade de subsídio, que é aquele que
o CNMP [Conselho Nacional do Ministério
Público] mandou pagar. Porque, quando se
fez a instituição do subsídio aqui em São Pau-

lo, se fez sem a cláusula da retroatividade”,
disse Márcio Elias Rosa. “O CNMP, no ano
passado, reconheceu a necessidade da retroatividade. Nós aprovamos no Órgão Especial a autorização do pagamento administrativo, na proporção que o Judiciário fizer
- e se fizer. O cálculo está sendo feito para
inserção no Portal, mas não está pronto”.
E prosseguiu: “Na mesma linha, [tem]
os créditos das diárias que chegamos a debater aqui. Tivemos aqueles períodos de
vigência de um Ato Normativo, a decisão
de uma ação coletiva que tornou ilegal a
fixação do cálculo e uma decisão minha,
que revogou o Ato anterior com a intenção de beneficiar os credores, pois, assim,
estendemos o prazo prescricional. O duro
é o cálculo individual, que continua sendo
feito e assim que estiver pronto será inserido no Portal do Promotor”. Neste ponto,
o conselheiro Luciano Coutinho questionou
a demora destes cálculos. “Esperamos mais
de dois anos”, ressaltou. O PGJ comprometeu-se a demonstrar as formas e dificuldades para a obtenção dos valores.

Presidente da APMP participou de reunião da Conamp no Acre
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Foto: Divulgação/Conamp

E

m 23/04, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, participou da 11ª reunião ordinária da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), em Rio
Branco (AC), organizada pela Associação do Ministério Público do Estado do
Acre (Ampac). Na pauta, debate sobre
a atuação da entidade nacional e das
afiliadas estaduais quanto às propostas legislativas de interesse da classe.
A Conamp adotou a prática de realizar reuniões periódicas nos Estados.
No mês passado, o encontro ocorreu
em Fortaleza (CE). Em maio de 2014, a
APMP organizou reunião da Conamp
na cidade de São Paulo.
Na mesma data, Felipe Locke
Cavalcanti participou da solenidade de
entrega da Medalha de Ordem ao Mérito do Ministério Público do Estado do
Acre à presidente da Conamp, Norma

Norma Cavalcanti, Nedens Ulisses Vieira e José Carlos Cosenzo receberam honraria em evento em Rio Branco

Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, ao
vice-presidente da entidade nacional,

Nedens Ulisses Freire Vieira, e ao expresidente José Carlos Cosenzo.
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Na Alesp, presidente da APMP defendeu
escola pública em período integral
Felipe Locke Cavalcanti condenou a redução da maioridade penal e ressaltou luta por educação

E

barato e sem condição”, afirmou Felipe
Locke Cavalcanti.
E completou: “Por isso, a posição
da APMP é de lutar por educação. Lugar
de criança e de adolescente é na escola.
Decência é fazer o seguinte: obrigar o
governo a dar escola integral pra quem
tem até 18 anos. Falar sério é gastar em
educação. Tem que ter prioridade, tem
que ter decência. Este é o caminho. Seriedade é um basta à hipocrisia, um basta à demagogia. Um país, para evoluir,
tem que ser um país educado”.
O evento foi aberto pelo presidente da Alesp e procurador de Justiça
licenciado, deputado Fernando Capez
(PSDB), que falou sobre a importância
de se fazer debates mais próximos da
sociedade, fora dos gabinetes. Na mesa
do evento, além de Felipe Locke Cavalcanti e do deputado Carlos Bezerra,
estavam o jurista e professor emérito
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Dalmo Dallari, o
vereador Ari Friedenbach (Pros), o pre-

sidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), Jayme Martins de
Oliveira Neto, o advogado e representante do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Ariel Castro,
a presidente da Fundação Casa, Berenice Giannella, o advogado e membro do
Conselho de Administração da Fundação
Abrinq, Rubens Naves, e o promotor de
Justiça do Centro de Apoio Operacional
Cível da Infância, Juventude e Idoso, Carlos Eduardo Brechani.
Também compareceram ao evento a vereadora Patrícia Bezerra (PSDB), o
primeiro subdefensor-geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Rafael Português, o presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo
(OAB/SP), Martim de Almeida Sampaio,
o gerente de Relações Institucionais da
Visão Mundial, Wellinton Pereira Silva, o
coordenador do Grupo Cultural AfroReggae, Emerson Ferreira, e o pastor Tércio Sá Freire.
Foto: Rodrigo Cravo/APMP

m 17/04, o presidente da APMP,
Felipe Locke Cavalcanti, participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) para debater a possibilidade de redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, como propõe
a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 171/93, em trâmite no Congresso
Nacional. O evento, uma iniciativa do
gabinete do deputado estadual Carlos
Bezerra Junior (PSDB), foi realizado no
Auditório Teotônio Vilela.
Na ocasião, o presidente da
APMP condenou a redução da maioridade penal e ressaltou que a posição
da entidade de classe é de lutar por
educação pública de qualidade e em
período integral para crianças e adolescentes. "Querer dizer que vai resolver ‘na bala’, que vai resolver com pena
de morte ou baixando a imputabilidade, que todas essas bobagens vão resolver o problema, é querer enganar a
população. É querer fazer proselitismo

DEBATE SOBRE PLC 49 - A convite do presidente da Alesp, deputado Fernando Capez, o presidente da APMP, Felipe Locke
Cavalcanti, participou, em 07/04, da reunião do Colégio de Líderes daquela Casa que abordou o Projeto de lei Complementar 49/2014. De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto propõe alteração da denominação dos Foros Distritais do interior e a entrância de Unidades Judiciárias e elevação das entrâncias e equalização da carreira dentro do Ministério Público.
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CNPG elegeu os três procuradores para
as vagas dos MPs estaduais no CNMP
Após votações sucessivas, indicados foram Marcelo Ferra, Orlando Rochadel e Fábio Bastos Stica
Foto: Divulgação/Conamp

O

Os indicados junto com o presidente da APMP e o concorrente por São Paulo, Fernando Henrique Moraes Araújo

ASSOCIAÇÃO DO AMAZONAS - A diretoria da Associação
Amazonense do Ministério Público (AAMP), eleita para o
biênio 2015-2016, tomou posse em 07/04, em solenidade
realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça daquele Estado. O 1º tesoureiro da APMP, Marcelo Rovere, compareceu à cerimônia, em companhia da presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, e dos presidentes da Associação
do Ministério Público do Acre (AMPAC), Admilson Oliveira
e Silva, e da Associação do Ministério Público do Estado
do Pará (Ampep), Manoel Victor Serini Murieta e Tavares.
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ções, os 26 procuradores-gerais dos Estados podiam votar em três nomes. O
presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, acompanhou a votação em
Brasília em companhia do concorrente
por São Paulo à vaga no CNMP, promotor Fernando Henrique Moraes Araújo.
Foto: Divulgação

primeiro mandato, concorreu à recondução. Para preencher as três vagas no
CNMP, cada Estado podia indicar um
nome (apenas 14 Estados indicaram).
No CNPG, cada uma das três vagas foi
preenchida em votações separadas e
sucessivas. Em cada uma dessas vota-

Foto: Divulgação/AAMP

Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG) realizou em 13/04 a eleição para
as vagas destinadas aos Ministérios
Públicos estaduais no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Os indicados são Marcelo Ferra de
Carvalho (Mato Grosso), Orlando Rochadel (Sergipe) e Fábio Bastos Stica
(Roraima). A lista tríplice será entregue à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal para sabatina e apreciação em
plenário dos senadores. Ao fim dessa
etapa, os candidatos aprovados serão
nomeados para cumprir mandato no
CNMP, biênio 2015/2017.
Neste ano, haverá renovação
obrigatória de duas das três vagas destinadas aos representantes dos MP's
dos estados naquele colegiado, já que
os conselheiros Jarbas Soares Júnior e
Alessandro Tramujas Assad concluem o
segundo mandato. O conselheiro Marcelo Ferra de Carvalho, que exerce seu

DIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO - A diretoria da APMP prestigiou no dia 17/04 o evento “Dia do Exército Brasileiro”,
realizado no Quartel-General do Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera, na capital paulista. O 1º secretário da
entidade de classe, Paulo Penteado Teixeira Junior, foi recepcionado pelo general de Divisão Carlos dos Santos Sardinha, comandante da 2ª Divisão de Exército. O evento celebra a Batalha dos Guararapes, que completou 367 anos
em 19 de abril, quando o embrião da Força Terrestre do
Exército Brasileiro derrotou os holandeses em Pernambuco.
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O seu inverno merece
uma elegante e aconchegante
hospedagem em

Campos do
Jordão!

Conheça nossas 2 Unidades de
Lazer na cidade com clima europeu
mais famosa do Brasil e aproveite
excelentes momentos!

Privativo para associados.

Campos do Jordão

Appenzell (Campos do
Jordão)

São 15 opções para curtir o melhor do lazer nos principais pontos turísticos paulistas e mineiros:
Amparo • Appenzell Campos do Jordão • Areado • Avaré • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Guarujá
Itanhaém • Lindóia • Poços de Caldas • São Pedro • Serra Negra • Socorro • Termas de Ibirá • Ubatuba

Reserve com total comodidade pelo sistema on-line da AFPESP, disponível 24 horas por dia, sem sorteio
e em até 10x sem juros no cartão de crédito.

Seja um associado e conte com diversas atrações,
serviços e convênios exclusivos para toda família!
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