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APMP cobra quitação de créditos pendentes
após MP receber aporte de R$ 75,7 milhões
Foto: APMP

Requerimento à PGJ cobra uma forma de pagamento mensal para liquidação das verbas devidas

R

epasse extraordinário foi autorizado por meio do Decreto
61.612/2015, publicado pelo Governo do Estado de São Paulo no Diário
Oficial do Estado (DOE) no dia 07/11. Requerimento da APMP reitera a necessidade de pagamento imediato dos créditos pendentes aos membros do Ministério Púbico, muitos reconhecidos graças à ação da entidade de classe (mas
não pagos), reajustes nas vantagens já
adquiridas e implementação de pagamento mensal para liquidação de verbas devidas.
Páginas 2 (Editorial) e 3

OPOSIÇÃO À PGJ AVANÇA – Dos 20 novos membros eleitos para o Órgão Especial, 9 são da chapa de oposição à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), o que
representa um incremento de 200% em relação à eleição anterior. Mais: além
de ter 6 entre os 10 eleitos mais votados, a chapa de oposição elegeu o presidente da Comissão Processante permanente, cuja eleição ocorreu no mesmo
dia. Na APMP, o presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 1º vice-presidente Marcio Sérgio Christino recepcionaram alguns dos futuros membros do Órgão Especial (das chapas de oposição e de situação): na foto, eles aparecem ao lado de
Dimitrios Eugenio Bueri, José Oswaldo Molineiro, Hamilton Alonso Júnior, Beatriz Helena Ramos do Amaral e Rodrigo Canella Dias. Já no Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), que também apurou os eleitos para sua
nova composição em novembro, oito deles são diretores na APMP. Página 5

Conamp encampa Nota da
APMP contra o PL dos recursos
ilícitos
Páginas 6 e 7
Entidade de classe acompanha
PL sobre reajuste de subsídios
no STF
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Norma Cavalcanti é reconduzida
à presidência da entidade
nacional
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CSMP elogia evento realizado pela Regional Taubaté da Associação
Quatro palestras marcaram 2ª edição do ‘Mulheres pra Frente’
Jantar de confraternização reúne cerca de 100 colegas na capital
Democratização do MPSP é incluída na pauta da Assembleia Legislativa
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

É HORA DE PAGAR!
A informação de que nossa Instituição recebeu em novembro aporte de
mais de R$ 75,7 milhões do governo do
Estado gerou grande expectativa na classe. Além de receber inúmeras consultas
sobre a veracidade da informação e sobre o possível destino desses recursos,
a APMP, de pronto, protocolou requerimento ao procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, reiterando
a necessidade de pagamento imediato
dos créditos pendentes aos membros do
Ministério Público de São Paulo, como
destacamos na manchete desta edição.
Cobramos a implementação imediata de pagamento mensal para liquidação de verbas devidas e reajustes nas
vantagens já adquiridas porque, afinal,
muitos desses débitos foram reconhecidos pela atual administração da Procuradoria-Geral, graças à ação da entidade de classe – mas ainda não pagos. É
hora de pagar! Nós, promotores e procuradores de Justiça, da ativa e aposen-

tados, trabalhamos
arduamente para
consolidar a imagem de respeito e
reconhecimento que a sociedade tem de
nossa Instituição.
Por isso, merecemos justa valorização. Enquanto o Tribunal de Justiça
realiza contínuos pagamentos aos seus
membros (de diferenças legais, como as
existentes no Ministério Público, é importante frisar), só aumenta o fosso da
odiosa desequiparação entre as duas instituições, quebrando a simetria histórica
que existia entre as duas carreiras. Contra
essa situação, e a favor dos promotores
e procuradores de Justiça de São Paulo,
nós, da APMP, continuaremos lutando
e cobrando da PGJ um tratamento condigno aos membros de nossa Instituição.
Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público

CARTAS & OPINIÕES
“O papel das associações, especialmente da Associação Paulista do Ministério Público, é historicamente importantíssimo. Tem papel de vanguarda entre todas as associações, não só do Ministério Público, mas também das carreiras
jurídicas. Eu tive o prazer de ser diretor
[do Departamento] de Publicações e depois 1º secretário da APMP [entre 1992
e 1996]. Participei ativamente da Associação e posso garantir, porque constatei no dia-a-dia, sua importância nos diálogos com o Congresso Nacional, com
a Assembleia Legislativa, com o governador do Estado, com a presidência da República. E isso permanece já no segundo
mandato do doutor Felipe Locke Cavalcanti, que foi reeleito para a [presidência da] APMP, demonstrando que a clasAPMP EM AÇÃO
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se reconheceu o belíssimo trabalho que
fez no primeiro mandato. Ele vem dando continuidade a esse papel histórico
de vanguarda da APMP.” – Alexandre de
Moraes, secretário de Estado da Segurança Pública de São Paulo
“Em 25 anos, é a primeira vez que
sou chamada a falar sobre a minha experiência dentro da Instituição. Me sinto
muito honrada com esse convite, ainda
mais por ser na gestão do Felipe Cavalcanti e junto a amigas tão queridas de
sua diretoria.” – Sandra Jardim, procuradora de Justiça e uma das palestrantes da segunda edição do evento “Mulheres pra Frente”, realizado em 05/11,
na Sede Social, pela APMP Mulher (leia
notícia nas páginas 10 e 11 desta edição)
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: Tiago de Toledo Rodrigues
1º Tesoureiro: Marcelo Rovere
2º Tesoureiro: Francisco Antonio Gnipper Cirillo

PROJETO DE S EGURANÇA
DÁ RESULTADOS EM
MOGI DAS CRUZES
A Promotoria de Justiça de
Mogi das Cruzes publicou resultados concretos do projeto de ação
integrada entre o Ministério Público e órgãos públicos naquele município. Com a medida, objetiva-se
aprimorar o sistema de segurança
pública e melhorar os índices de infrações penais, prevenir crimes na
região e aumentar a sensação de
segurança da população. O projeto
foi idealizado pelos promotores de
Justiça Nathan Glina e Renato Kim
Barbosa (que é um dos diretores do
Departamento de Apoio aos Substitutos da APMP), com a adesão de
outros, que desenvolveram a proposta e propuseram a assinatura
do documento aos demais órgãos
de segurança pública da Comarca.

PROMOTORIA DE SÃO
CARLOS PARTICIPA DE
PROJETO NAS ESCOLAS
A Promotoria de Justiça de
São Carlos participou, pelo 5º ano
consecutivo, do projeto “Cidadania e Justiça também se aprende
na Escola”, desenvolvido pela Diretoria Regional de Ensino em parceria com o Judiciário local, destinado a alunos da rede estadual de
ensino entre 9 e 11 anos de idade.
No dia 13/11, cerca de 300 alunos
participaram da cerimônia anual de
encerramento das atividades, com
o lançamento de livro escrito pelas
crianças. De acordo com a promotora de Justiça Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira, que participa do
projeto proferindo palestras nas escolas, diversos profissionais do Direito falam às crianças sobre asuas
áreas de atuação.

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 Valeria Maiolini (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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MPSP tem aporte de R$ 75,7 mi e APMP
cobra pagamento de créditos pendentes
Segundo Decreto referente à suplementação, trata-se de verba nova e não de remanejamento

A

APMP protocolou, no dia 09/11,
requerimento ao procurador-geral
de Justiça, Márcio Fernando Elias
Rosa, reiterando a necessidade de pagamento imediato dos créditos pendentes
aos membros do Ministério Púbico, muitos reconhecidos graças à ação da entidade de classe (mas não pagos), reajustes nas
vantagens já adquiridas e implementação
de pagamento mensal para liquidação de
verbas devidas. A motivação foi o aporte
de mais de R$ 75,7 milhões feito ao Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP) no início de novembro, referente
à suplementação orçamentária para fins

de encargos com pessoal inativo, indenizações, vencimentos e vantagens e diárias.
O repasse extraordinário foi autorizado por meio do Decreto 61.612/2015,
publicado pelo Governo do Estado de São
Paulo no Diário Oficial do Estado (DOE) do
dia 07/11, seção 1. Vale lembrar que, segundo o Decreto, trata-se de verba nova
e não de remanejamento orçamentário,
com classificação integral para pagamento de pessoal, dos quais mais de R$ 50 milhões são destinados a pagamento de indenizações.
Diante de tal fato, a APMP solicitou, mais uma vez, o reajuste da Parce-

la Autônoma de Equivalência (PAE) em,
ao menos, 14,6%, considerando o retroativo a fevereiro de 2015 e do pagamento do equivalente aos auxílios moradia e
alimentação aos inativos. Além disso, solicita à administração superior que estabeleça uma forma de pagamento mensal para liquidação das verbas devidas a
título de diferença de diárias, retroatividade de subsídio, diferença de vencimento de promotores de Justiça substitutos
de 2001 a 2005 e diferença de entrância
para os auxiliares de entrância final. Mas,
em grande parte destes casos, os cálculos
dos valores devidos sequer estão prontos.

Associação solicita cronograma de pagamentos de diferenças
de transparência sobre a constituição de
tais valores (como no caso dos créditos
ainda não calculados) e sobre quando se
darão os pagamentos, causam profundo
desgaste e impedem o mínimo de planejamento financeiro aos Membros do Ministério Público“, diz o documento. O ofício ainda reitera os pedidos feitos anteriormente pela APMP à PGJ de reajuste
da PAE em, ao menos, 14,6%, considerando o retroativo a fevereiro de 2015
e do pagamento do equivalente aos auxílios moradia e alimentação aos inati-

Democratização do MP: na pauta da Alesp
O Diário Oficial do Estado (DOE)
publicou, em 26/11, três emendas de
autoria do deputado estadual Carlos
Bezerra Júnior (PSDB) ao Projeto de Lei
Complementar (PLC) 62/2015, em trâmite na Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) que preveem: 1) a elegibilidade de promotores de Justiça ao
cargo de PGJ; 2) a elegibilidade de promotores para o Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP); 3) a eleição
por voto direto de toda a classe dos 9
membros do referido Conselho. Isso
ocorreu apenas dois dias após o parlamentar reunir-se com o 2º vice-presi-
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dente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez,
o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, e a diretora do Departamento de
Relações Públicas e de Eventos, Paula Castanheira Lamenza, para tratar sobre esse
projeto e a aprovação de legislações na
Alesp para a democratização efetiva do
MPSP - uma bandeira histórica da classe e da APMP. Neste ano, uma consulta feita à classe sobre a possibilidade de
promotor concorrer à PGJ teve amplo resultado favorável, mas não houve efeito
prático na Instituição. Um Boletim Extra
sobre o assunto está sendo encaminhado
a todos os associados (imagem ao lado).

vos. Além disso, solicita à administração superior que estabeleça uma forma
de pagamento mensal para liquidação
das verbas devidas a título de diferença
de diárias, retroatividade de subsídio,
diferença de vencimento de promotores de Justiça substitutos de 2001 a
2005 e diferença de entrância para os
auxiliares de entrância final. O Portal
do Promotor conta hoje apenas com
informações parciais e desatualizadas
e sequer faz menção às diferenças de
diárias e à retroatividade de subsídios.

APMP
EXTRA
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Deputado Carlos Bezerra Jr. e APMP põem
democratização do MPSP na pauta da Alesp
Emendas a projeto preveem elegibilidade de promotores ao cargo de PGJ e ao CSMP
Foto: APMP

Três dias antes da publicação do
Decreto que autorizou aporte de R$
75,7 milhões ao MPSP, a diretoria da
APMP já havia protocolado, em 04/11,
ofício ao procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, solicitando a emissão de cronograma dos pagamentos de diferenças programados
para o final do ano de 2015 e para todo
o exercício de 2016 a todos os membros
da instituição. “Insta dizer que não só
a falta de pagamento dos valores devidos à carreira, como a total ausência

Deputado Carlos Bezerra Júnior, presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e deputado e presidente da Alesp, Fernando Capez: esforço conjunto para democratizar Instituição

N

o dia 26/11, o Diário Oﬁcial do Estado (DOE) publicou três emendas de autoria do deputado estadual Carlos Bezerra Júnior (PSDB) ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 62/2015,
em trâmite na Assembleia Legislativa de
São Paulo (Alesp) que preveem: 1) a elegibilidade de promotores de Justiça ao
cargo de procurador-geral de Justiça;
2) a elegibilidade de promotores para o
Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP); 3) a eleição por voto direto de
toda a classe dos 9 membros do referido
Conselho. Isso ocorreu apenas dois dias
após o parlamentar reunir-se na Alesp
com o 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário da
APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e
a diretora do Departamento de Relações
Públicas e de Eventos, Paula Castanheira
Lamenza, para tratar sobre esse projeto e a aprovação de legislações na Alesp
para a democratização do MPSP. O diálogo resultou nas emendas apresentadas.
Páginas 2 (Editorial), 3 e 12 (Emendas)
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Ofício solicita apoio de Fernando Capez
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, protocolou no dia 27/11
ofício ao procurador de Justiça licenciado e presidente da Alesp, deputado estadual Fernando Capez (PSDB), solicitando
apoio às emendas feitas ao PLC 62/2015
pelo deputado Carlos Bezerra Júnior (à direita). “Tais emendas representam o anseio geral do MPSP, por meio de recente consulta à classe”, diz o documento.

Bandeira histórica da classe e da APMP
A democratização do MPSP é
uma bandeira histórica da classe e da
APMP. Gerou mobilização em 2007 e
2008 (quando a imagem à direita era
utilizada em adesivos), foi ponto central
de campanhas de candidatos ao cargo de PGJ e motivou estudos e projetos encaminhados ao Órgão Especial,
ao CSMP e ao Conepi. Agora, chega à
Assembleia Legislativa. Páginas 4 a 11
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MAPA DA VIOLÊNCIA É
DESTAQUE NA BAND
Em entrevista exibida em
09/11 pelo Jornal da Band, Maria
Gabriela do Prado Manssur, uma das
diretoras do Departamento APMP
Mulher, comentou os dados do portal “Mapa da Violência - Homicídio
de Mulheres”, da Organização das
Nações Unidas (ONU) Mulheres, Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas) e Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, do governo federal, de que, entre 2003 e 2013, o
índice de assassinatos de mulheres
aumentou 21% no Brasil. A diretora
da APMP Mulher chamou a atenção
para o aumento de 54% no índice
dos assassinatos de mulheres negras.

Lançada Frente em apoio ao
Ciclo Completo de Polícia
Debate na Alesp contou com representantes da APMP e Conamp
Foto: APMP

APMP NA IMPRENSA

DIRETOR RECEBE 
HOMENAGEM NO INTERIOR

JOVEM PAN REPERCUTE
REDAÇÃO DO ENEM
O tema da redação do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 25/10, “A persistência da
violência contra a mulher na sociedade brasileira”, foi tema de programa na
Rádio Jovem Pan, que repercutiu o assunto com Cláudia Costin, especialista
em Educação Pública e ex-secretária
municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a Maria Gabriela Prado Manssur,
uma das diretoras do Departamento
APMP Mulher. “Esse precedente que
foi criado, levando esse tema pra redação, pra fazer os jovens refletirem
a respeito disso, foi um grande avanço”, disse a diretora da APMP.
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Gabriel Cesar Zacaria de Inellas, deputado Raul Jungmann e Edson Alves Costa durante seminário realizado na Alesp

F

oi lançada no dia 10/11, em Brasília, a Frente Parlamentar em apoio
à adoção no Brasil do Ciclo Completo de Polícia, iniciativa é do deputado Subtenente Gonzaga (PDT/MG).
A iniciativa consiste em que uma mesma corporação policial concentre atividades repressivas de polícia judiciária
ou investigação criminal e de prevenção aos delitos e manutenção da ordem pública. Para debater a PEC 431,
foram feitos 12 seminários em várias
regiões do país, intitulados “Por uma
Nova Arquitetura Institucional da Segurança Pública: Pela adoção no Brasil
do Ciclo Completo de Polícia”.
Um desses seminários ocorreu
no dia 09/10, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com
a presença de diversos deputados federais e estaduais e de representantes de 20 entidades, entre elas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A
mesa do debate foi presidida pelo deputado Raul Jungmann (PPS/PE), membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de Cidadania (CCJ) da
Câmara Federal.
Naquela ocasião, a APMP foi representada por um de seus diretores
do Departamento de Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas (que é,
também, membro do Órgão Especial do

Colégio de Procuradores do Ministério
Público de São Paulo), e a Conamp foi
representada pelo diretor de Benefícios
do Fundo de Emergência da APMP, Edson Alves Costa.
Foto: APMP

O Jornal Santarritense, de Santa Rita do Passa Quatro (SP), noticiou
a homenagem recebida pelo promotor de Justiça aposentado Francisco
Mário Viotti Bernardes, um dos diretores do Departamento de Aposentados da APMP), da Câmara de Vereadores daquele município, no dia 03/11.
A concessão do título de “Promotor
de Justiça Emérito de Santa Rita do
Passa Quatro”, iniciativa do vereador
Heraldo Luciano (PMDB), ocorreu “pelos relevantes e inestimáveis serviços
prestados a comunidade e ao município”. Na foto, o vereador (à esquerda) entrega placa ao homenageado.

HOMENAGEM NO TJSP – No dia
24/11, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) prestou homenagem a um de seus ex-corregedores-gerais e ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador Adriano Marrey, falecido em 1996. O 2º vice-presidente
da APMP, Gabriel Bittencourt Perez,
compareceu à solenidade, que integrou a “Agenda 150 anos de Memória Histórica do Tribunal de Justiça”,
e cumprimentou Luiz Antonio Guimarães Marrey, ex-procurador-geral de
Justiça, membro do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores e filho
do desembargador Adriano Marrey.
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Chapa de oposição elege 9 no Órgão
Especial e amplia sua força em 200%
Além de ter 6 entre os 10 mais votados, também elegeu o presidente da Comissão Processante

O

s procuradores de Justiça do
Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP) elegeram,
em 25/11, os 20 novos integrantes do
Órgão Especial do Colégio de Procuradores para o biênio 2016-2017. A chapa de oposição à Procuradoria-Geral
de Justiça (PGJ), intitulada “Ministério Público Independente”, emplacou
9 eleitos dos 16 candidatos que lançou, contra 11 eleitos pela chapa de
situação, que lançou 22 concorrentes. Tal resultado representa um incremento de 200% para a oposição
em relação à eleição anterior, quando obteve apenas três eleitos.
E mais: além de ter 6 entre os
10 eleitos mais votados, a chapa de
oposição também elegeu o presidente
da Comissão Processante permanente, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas
(um dos diretores do Departamento de Segurança da APMP), que foi o
4º mais votado, com 144 votos, mas
ocupará a função por ser o procurador de Justiça mais antigo na carreira entre os cinco do grupo. Por outro
lado, o subprocurador-geral de Justiça

de Gestão, Sérgio Turra Sobrane, da
chapa da situação, ficou em 33º lugar
e não foi eleito para compor o Órgão
Especial. Também vão compor a Comissão Processante Ana Luiza Schmidt Lourenço Rodrigues (que teve 164
votos), Mário Augusto Vicente Malaquias (152), César Pinheiro Rodrigues
(150) e Fabio Tebecherani Kalaf (144).
A mais votada para compor o
Órgão Especial foi Dora Bussab, que
integra a chapa de situação e obteve 174 votos. Os cinco membros do
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) que se candidataram
ao Órgão Especial também se elegeram: Pedro de Jesus Juliotti (148 votos), em 6º lugar; José Oswaldo Molineiro (145), em 7º; Paulo Sérgio de
Oliveira e Costa (137), em 9º; Mario
Luiz Sarrubbo (118), em 18º; e Martha de Toledo Machado (116), em 20º.
Os outros eleitos foram: Ana
Margarida Machado Junqueira Beneduce (172 votos), em 2º lugar; Hamilton Alonso Júnior (168), em 3º; Juang
Yuh Yu (154), em 4º; Andréa Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto

(149), em 5º; José Reynaldo de Almeida (142), em 8º; Carlos Eduardo Fonseca da Matta (132), em 10º; Edgard
Moreira da Silva (131), em 11º; David
Cury Júnior (130), em 12º; Maria da
Glória Villaça Borin Gavião de Almeida (129), em 13º; Dimitrios Eugenio
Bueri (122), em 14º; Beatriz Helena
Ramos Amaral (121), em 15º; Rodrigo Canellas Dias (121), em 16º; Mário Antonio de Campos Tebet (118),
em 17º; e Antonio Celso Pares Vita
(117), em 19º. Maria da Glória Gavião
de Almeida é uma das diretoras do Departamento de Previdência da APMP.
A votação, eletrônica e presencial, ocorreu no auditório Tilene Almeida de Moraes, no prédio sede do
MPSP. Compareceram às urnas 280 do
total de 299 eleitores. Ao final da votação, o procurador-geral de Justiça,
Márcio Fernando Elias Rosa, que presidia a mesa apuradora, por problemas no sistema, anunciou como vencedores alguns candidatos que apenas alcançaram a suplência. Eles chegaram a comemorar e foram aplaudidos, causando constrangimento.

No Conepi, 8 dos novos membros são da diretoria da APMP
Os nomes dos eleitos para
compor o Conselho de Estudos e
Políticas Institucionais (Conepi) foram apurados em 09/11 na sala da
Chefia de Gabinete da PGJ, no 9º
andar do prédio sede do MPSP. Eles
vão cumprir mandato de dois anos,
com posse formal em data a ser definida. Desde que os mandatos dos
conselheiros da composição anterior se encerraram, em julho deste
ano, o colegiado passa por “vácuo
funcional”. A próxima reunião deve
ocorrer somente em 2016.
Entre os eleitos para o Conepi
estão oito representantes da APMP:
Tiago de Toledo Rodrigues, 2º se-
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cretário da entidade de classe; Celeste Leite dos Santos e Maria Gabriela
do Prado Manssur, diretoras do Departamento APMP Mulher; Luciano
Gomes de Queiroz Coutinho e Rafael
Abujamra, diretores do Departamento de Esportes; Renato Kim Barbosa,
um dos diretores do Departamento de
Apoio aos Substitutos e também suplente do Conselho de Administração
da Regional Guarulhos/Mogi das Cruzes; Pedro Eduardo de Camargo Elias,
suplente do Conselho Fiscal; e Daury
de Paula Junior, titular do Conselho
de Administração da Regional Santos.
Além deste grupo, já estão definidos para compor o Conepi: Carlos Al-

berto Scaranci, Daniel Magalhães Albuquerque Silva, Fernando Henrique
de Moraes Araújo, Flávio Okamoto, Horival Marques de Freitas Júnior, José
Reinaldo Guimarães Carneiro, Marcus
Vinicius Monteiro dos Santos, Maurício Carlos Fagnani Zuanaze, Mirella de
Carvalho Monteiro, Nilton Belli Filho,
Paulo José de Palma, Ricardo Augusto
Montemor, Ricardo Brainer Zampieri
e Tomás Busnardo Ramadan.
Como as regiões de Franca e
do Vale do Ribeira não tiveram candidatos interessados, haverá uma nova
eleição só para essas duas regiões em
ocasião oportuna, que será determinada pela PGJ.
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Conamp encampa Nota con

A

Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp) encampou a Nota
Técnica da APMP contrária ao Projeto de Lei (PL) 2960/2015, de autoria da Presidência da República,
que versa sobre a legalização de recursos ilícitos enviados ao exterior
e que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). O documento solicita a rejeição do projeto na Câmara Federal e alerta que
“o momento político e as apurações
criminais envolvendo diversos agentes públicos e empresários em operações de amplo conhecimento nacional, tais como a Operação LavaJato, entre outras, trará descrédito
aos Poderes Legislativo e Executivo
com a promulgação da referida Lei”.

A Nota Técnica encampada pela
Conamp foi originalmente relatada a
pedido do presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, pela promotora de
Justiça Lucia Nunes Bromerchenkel e
revisada pelo 1º secretário da entidade de classe paulista, Paulo Penteado
Teixeira Junior. No dia 27/10, durante
reunião da Conamp em Brasília, o presidente da APMP já havia externado
suas preocupações em relação ao PL
2960/2015. Na ocasião, uma comitiva
de dirigentes da APMP esteve na Câmara Federal para conversar sobre o
assunto com diversos deputados. Entre eles, Beto Mansur (PRB/SP), Capitão Augusto (PR/SP), Edson Moreira
(PTN/MG), Gilberto Nascimento (PSC/
SP), Jair Bolsonaro (PP/RJ), Luiza Erundina (PSB/SP), Major Olímpio (PDT/SP)
e Roberto Alves (PRB/SP).

Fotos: APMP

Nota feita pela APMP faz críticas contra projeto que versa sobre legalizaçã

DIÁLOGO INSTITUCIONAL - Renato Kim Barbosa, Lucia Nunes Bromerche

Norma Cavalcanti é reconduzida à presidência da Conamp
Cardoso Cavalcanti, primeira mulher a ocupar o cargo.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e os representantes das demais associações estaduais filiadas,
compareceram à reunião da
Conamp, em Brasília. A posse oficial da nova diretoria e
do Conselho Fiscal ocorrerá
em março de 2016.
Presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, e a presidente da Conamp
A Comissão Eleitoral,
No dia 24/11, os membros do responsável pela condução do processo
Conselho Deliberativo da Conamp ele- de votação, foi composta pelos presidengeram por aclamação a chapa “Trabalho tes das Associações do Ministério Públie União pelo fortalecimento do Ministé- co do Pará (Ampep), Manoel Sereni Murrio Público” para a diretoria e Conselho rieta, da Paraíba (APMP), Francisco BérgFiscal da entidade no biênio 2016/2018. son, e do Rio de Janeiro (Amperj), LuciaÚnica inscrita, a chapa é encabeçada pela no Mattos. Além da presidente Norma
atual presidente, Norma Angélica Reis Cavalcanti, a nova diretoria da Conamp
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é composta por Victor Hugo Palmeiro
de Azevedo (do Rio Grande do Sul), 1º
vice-presidente; Nedens Ulisses Freire Vieira (Minas Gerais), 2º vice-presidente; e Elísio Teixeira (Distrito Federal
e Territórios), secretário-geral. O Conselho Fiscal é composto por Benedito
Torres Neto (Goiás), Reinaldo Alberto
Nery de Lima (Amazonas), José Augusto Cutrim Gomes (Maranhão), Adelcion
Caliman (Espírito Santo) e Cláudio Franco Felix (Paraná).
Os diretores regionais, por sua
vez, são Manoel Murrieta, do Pará (Região Norte); Francisco Bérgson, da Paraíba
(Região Nordeste); Lindomar Rodrigues,
do Mato Grosso do Sul (Região CentroOeste), Luciano Naschenweng, de Santa Catarina (Região Sul) e Luciano Mattos, do Rio de Janeiro (Região Sudeste).
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ntra PL dos recursos ilícitos

ão de recursos ilícitos enviados ao exterior e solicita rejeição no Congresso

enkel, deputado federal Major Olímpio e Paulo Penteado Teixeira Junior

A comitiva que esteve no Congresso foi composta pelo seu presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, e um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos, Renato Kim Barbosa, além da promotora
Lucia Nunes Bromerchenkel.
INQUÉRITO CIVIL - Durante a reunião da Conamp de 27/10, o presidente
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, também o PLS Complementar que gera preocupação na classe: o 233/2015, que
objetiva disciplinar, por meio de Lei Federal, o inquérito civil. E comunicou sobre outra Nota Técnica de autoria da
entidade de classe paulista, dessa vez
contrária a esse projeto, que foi protocolada no Senado Federal. O docu-

mento, de autoria de Renato Kim Barbosa, e subscrito pelo presidente da
Associação, aponta artigos prejudiciais
às investigações do Ministério Público.
Outros itens abordados na reunião da Conamp foram as Propostas de
Emenda à Constituição (PECs) 62/2015,
sobre a vedação da vinculação remuneratória automática entre subsídios
de agentes públicos; a 147/2015, que
dispõe sobre a participação de servidores efetivos na eleição da lista tríplice dos Ministérios Públicos estaduais
e o do Distrito Federal; e a 505/2010
e apensadas, que excluem a aposentadoria por interesse público da lista
de sanções aplicáveis a magistrados
e permite a perda de cargo por decisão administrativa de dois terços dos
membros do Tribunal ou do Conselho
Superior da instituição..

Projeto sobre reajuste de subsídios no STF avança no Congresso
O presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, e o 2º secretário da
entidade de classe, Tiago de Toledo Rodrigues, estiveram no dia 19/11 no Congresso Nacional, em Brasília, com o deputado federal Fábio Ramalho (PV/MG),
relator do Projeto de Lei (PL) 2646/2015
que estabelece reajuste do subsídio
mensal para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Integrante
da Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara Federal, o parlamentar deverá ser o próximo a apresentar
parecer sobre o PL, que, se for aprovado como Lei, elevará em 16,38% os
subsídios a partir de 1º/01/2016.
Fábio Ramalho garantiu aos representantes da APMP que apresentará seu parecer o mais breve possível. O
Projeto de Lei, que tramita em regime
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Tiago de Toledo Rodrigues, deputado federal Fábio Ramalho e Felipe Locke Cavalcanti durante encontro em Brasília

de prioridade no Congresso Nacional, foi
aprovado, com ressalvas, pela Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público (Ctasp) e ainda deverá passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) daquela Casa Legislativa, para depois seguir à votação

do Plenário. A diretoria da APMP tem
acompanhado a tramitação deste PL,
de autoria do presidente do STF, Ricardo Lewandowski e conversado pessoalmente com parlamentares de todos
os partidos, em Brasília, com a intenção de facilitar a aprovação.
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APMP faz apresentações em seminário
sobre direitos da criança e adolescente
Felipe Locke Cavalcanti e Tiago de Toledo Rodrigues participaram de evento na Câmara Federal
Foto: Rodrigo Alencar/APMP

A

convite do deputado federal Roberto Alves (PRB), o presidente
da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Felipe Locke
Cavalcanti, e o 2º secretário, Tiago de
Toledo Rodrigues, fizeram apresentações no 1º Seminário “Garantindo os
Direitos de Toda a Criança e Adolescente”, realizado no Plenário 16 do Câmara Federal, em Brasília, na quinta-feira (19/11). O evento, organizado pela
Frente Parlamentar Contra o Abuso e
a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Câmara Federal, contou
com a presença de diversas autoridades no assunto.
Também participaram do seminário os deputados federais Eros Biondisi (PTB/MG), Hiran Gonçalves (PMN/
RR), Márcio Marinho (PRB/BA), Roberto
Alves e Tia Eron (PRB/BA), o presidente da Fundação Republicana Brasileira,
Paulo Cesar Oliveira; o procurador regional da República, mestre em Direitos
Fundamentais e que atuou como promotor de Justiça da Infância e Juventude no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Guilherme

Dirigentes da APMP ao lado dos participantes do 1º Seminário ‘Garantindo os Direitos de Toda a Criança e Adolescente’

Schelb; A secretária executiva da Fundação Abrinq, Heloísa Oliveira; A diretora
do Departamento de Proteção Social Especial do Ministério de Desenvolvimento Social, Telma Maranhão; o advogado
e mestre em Adolescência em Conflito
com a Lei, Sociedade, Criminalidade e

Violência, Renato Dellova; o promotor
de Justiça e coordenador do Núcleo de
Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
do MPDFT, Tiago Pierobom; e o advogado, doutor em Direito Público e Privado, André Oliveira.

CSMP parabeniza os promotores da Infância e Juventude
O trabalho realizado por promotores de Justiça paulistas que atuam no
setor da Infância e Juventude foi parabenizado no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) no dia 17/11.
Após o conselheiro José Oswaldo Molineiro abordar reunião realizada entre
os promotores Fábio José Bueno e Tiago de Toledo Rodrigues (que é o 2º secretário da APMP) com o governador
Geraldo Alckmin (PSDB) no prédio do
Ministério Público no dia 12/11, o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de
Paula elogiou a conduta e a postura de
ambos os promotores naquela ocasião,
que esclareceram pontos relevantes de
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circunstâncias que envolvem a Fundação
Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente (Fundação Casa).
“Não me surpreendeu a postura
dos dois promotores, a quem parabenizo,
mas acho importante o que ficou evidente quanto à independência funcional, que
deve ser mantida sempre”, afirmou José
Oswaldo Molineiro. Além do corregedorgeral e dos promotores Fábio José Bueno e Tiago de Toledo Rodrigues, estavam
presentes na reunião do dia 12/11 com o
governador Geraldo Alckmin a presidente da Fundação Casa, Berenice Gianella,
o vice-presidente da Fundação, Cláudio
Piteri, os secretários estaduais Aloísio de

Toledo César (Justiça) e Alexandre de
Morais (Segurança Pública), o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando
Elias Rosa, e os subprocuradores-gerais
de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio (Institucional) e José Antonio Franco da Silva (Relações Externas).
A APMP também parabenizou
os promotores da Infância e Juventude, em Nota divulgada no dia 18/11. No
dia 08/07, a entidade de classe já havia
emitido outra Nota repudiando declarações da presidente da Fundação Casa,
Berenice Giannella, sobre o trabalho do
Ministério Público, veiculadas naquela
época pela Rádio CBN.
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Evento realizado pela Regional Taubaté
da APMP é elogiado no Conselho Superior
‘Foi um encontro muito produtivo’, destacou o conselheiro Paulo Sérgio de Oliveira e Costa
Foto: APMP

O

IV Encontro de Promotores
de Justiça do Vale do Paraíba
e Litoral Norte, realizado entre os dias 13 e 15 de novembro pela
APMP – Regional de Taubaté, foi elogiado, durante a reunião do Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP)
de 17/11 pelo conselheiro Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. O evento, que
reuniu dezenas de membros do Ministério Público, teve como enfoque
central os problemas que afligem a região, suas singularidades, as boas práticas e a relação entre a 1ª e a 2ª instâncias. A Regional Taubaté da APMP
tem como diretor titular Manoel Sérgio da Rocha Monteiro e, como diretor adjunto, Luís Fernando Sacavone
de Macedo.
“Foi um encontro muito bacana e produtivo. Eles se reuniram para
dizer o que precisa ser feito e como o
farão”, destacou, na reunião do CSMP,
o conselheiro Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que participou do encontro. Além das mesas de debate, o IV
Encontro de Promotores de Justiça do
Vale do Paraíba e Litoral Norte contou com palestras dos procuradores
de Justiça Antonio Augusto Mello de
Camargo Ferraz e Dimitrius Eugênio

Participantes do evento em Taubaté, que abordou os problemas da região e a relação entre a 1ª e a 2ª instâncias

Bueri. Também houve apresentação do
promotor de Justiça de Taubaté, Paulo
José de Palma, para o Grupo de Estudos “César Salgado”, intitulada “A nova
e necessária configuração da Primeira
Instância”.
Na foto aparecem, a partir da esquerda, Neudival Mascarenhas Filho,
promotor de Justiça da Capital, Thaís
Vasconcelos Sepúlveda, promotora de
São Luís do Paraitinga, Antonio Augusto
Mello de Camargo Ferraz, procurador,
Osvaldo de Oliveira Coelho, promotor de
Taubaté, Manoel Sérgio da Rocha Mon-

teiro, promotor de Taubaté e diretor titular da Regional da APMP, Jaime Meira do Nascimento Júnior, promotor de
São José dos Campos, Dimitrius Eugênio
Bueri, procurado, Antonio Carlos Ozório
Nunes, promotor de Taubaté, Paulo José
de Palma, promotor de Taubaté, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa, membro do
CSMP, Leonardo Rezek Pereira, promotor de Taubaté, Maria Eugênia Vieira de
Morais, promotora de Osasco, Fernando
Henrique de Moraes Araújo, promotor
da Capital, e Alexandre Mourão Mafetano, promotor de Taubaté.

Foto: APMP

Corregedoria dispensa terno e gravata em eleições

Pela decisão, corregedor foi parabenizado pela APMP

O Aviso nº 23/2015 da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (CGMP), emitido no dia
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17/11, comunica aos procuradores e promotores de Justiça que, “nas eleições realizadas aos sábados nos prédios do Ministério Público, inclusive no prédio sede da
Procuradoria Geral de Justiça, FICA DISPENSADO o uso de terno e gravata, devendo,
contudo, ser observado o dever funcional
de trajar-se de forma compatível com o ambiente institucional”. A APMP parabenizou
o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido
de Paula que, com esta decisão, atendeu
pleito associativo que, anteriormente, foi
por duas vezes não atendido.
Em 27/02/2013, a APMP encaminhou ofícios ao procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e ao corregedor-geral, que na época era Nelson

Gonzaga de Oliveira, solicitando a dispensa da exigência de terno e gravata para comparecimento às urnas dia
02/03/2013, quando seriam realizadas
eleições para os representantes do Ministério Público de São Paulo indicados
para concorrer ao Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Já em
11/03/2014, tendo em vista que seriam
realizadas eleições para composição
de lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça em 05/04/2014,
solicitava que fossem “os membros do
Ministério Público dispensados do uso
de trajes forenses quando do comparecimento para o exercício do sufrágio”.
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Fotos: Rodrigo Cravo/APMP

Segunda edição do ‘M
teve quatro palest

Apresentaram-se Tereza Exner, Cristiana Ar

Palestra de Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, vice-corregedora-geral do MPSP

A empresária Cristiana Arcangeli em sua apresentação para o público na Sede Social da APMP

O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, junto com as diretora da APMP Mulher (à direita) Fa
te Leite dos Santos, as palestrantes Sandra Jardim, Cristiana Arcangeli, Tereza Exner e Gislaine Caresi

A procuradora de Justiça criminal Sandra Jardim durante o evento ‘Mulheres pra Frente’

Gislaine Caresia, advogada e secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada (OAB)
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N

o dia 05/11, o Departamento APMP Mulher organizou, no Auditório Francismar Lamenza da Sede Social da entidade de classe, no Largo São Francisco,
a segunda edição do evento “Mulheres pra Frente”. A programação incluiu coffee break, debates e quatro palestras:
pela ordem, apresentaram-se Tereza Cristina Maldonado
Katurchi Exner, vice-corregedora-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a empresária Cristiana
Arcangeli (da Beauty’In), a procuradora de Justiça criminal
Sandra Jardim e a advogada Gislaine Caresia, secretária da
Comissão Nacional da Mulher Advogada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Representaram a APMP Mulher as diretoras Celeste Leite dos Santos,
Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Fabíola Sucasas Negrão Covas
e Maria Gabriela Prado Manssur. O departamento tem ainda, como diretoras, Daniela Hashimoto, Fabíola Moran Faloppa (também diretora do Departamento de Patrimônio
da APMP) e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli. O evento
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Mulheres pra Frente’
tras na Sede Social

racangeli, Sandra Jardim e Gislaine Caresia

Maria Gabriela Manssur, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica

Taboão conclui 2ª etapa de
curso de ressocialização

abíola Sucasas Negrão Covas, Fabiana Dal’Mas Rocha Paes, Maria Gabriela Prado Manssur e Celesia, a assessora do TCM Marina Ganzarolli e a promotora Florence Milani, entre outras participantes

“Mulheres pra Frente” apresentou recentes pesquisas que
demonstram que homens e mulheres ainda não atingiram
a plena equiparação profissional, em especial em cargos de
chefia e liderança.
Prestigiaram o evento o presidente da APMP, Felipe
Locke Cavalcanti, a procuradora do Estado no Tribunal de
Contas (TCE), Evelyn Moraes de Oliveira, a assessora do gabinete do conselheiro João Antonio no Tribunal de Contas
do Município de São Paulo (TCM), Marina Zanatta Ganzarolli, a assessora da Secretaria Municipal de Política para
as Mulheres (SMPM), Margarida Lazaro Silverio, as procuradoras de Justiça Andréa Chiaratti do Nascimento Rodrigues Pinto, Aparecida Maria Valadares Costa (integrante
do Órgão Especial do Colégio de Procuradores) e Dilce Helena Brocchi de Oliveira Pádua Prestes, as promotoras de
Justiça Florence Cassab Milani, Lilian Fruet e Luciana André
Jordão Dias e as promotoras de Justiça substitutas Mariana Ueshiba Gouveia e Karina Yukime Ichikawa Vicenzotto.
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A promotora Maria Gabriela Prado Manssur, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica na
Grande São Paulo II e uma das diretoras da APMP Mulher,
concluiu na Comarca de Taboão da Serra, em 27/10, a 2ª etapa do projeto “Tempo de Despertar”. O treinamento contou
com participação de 30 homens, entre 18 e 63 anos. A Promotoria relatou que do período do curso não houve reincidência de agressão nas famílias ou descumprimento das
medidas protetivas. O projeto foi instituído recentemente
pela Lei Municipal nº 2.229/15, visando combater e prevenir a violência doméstica contra a mulher, a partir da conscientização dos autores desse tipo de crime. O programa é
realizado anualmente pela Prefeitura de Taboão da Serra,
em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Projeto ‘Sua história com
o MP’ publica entrevistas
A APMP Mulher prossegue com o projeto “Sua história com o Ministério Público”, que entrevista promotoras
e procuradoras de Justiça. Já foram publicadas entrevistas com as procuradoras Andrea Chiaratti do Nascimento
Rodrigues Pinto, Beatriz Helena Ramos Amaral, Deborah
Pierri (uma das diretoras do Departamento de Previdência
da APMP), Aparecida Maria Valadares (integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores), Selma Negrão
e Tereza Exner (vice-corregedora-geral do MPSP) e com as
promotoras Anna Trotta Yaryd (integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores e uma das diretoras do Departamento de Estudos Institucionais da APMP), Daniela
Dermendjian, Maria Aparecida Rodrigues Mendes Castanho e Valéria Andréa Ferreira de Lima.
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C

erca de 100 convidados reuniramse na noite de 24/11 no restaurante
Coco Bambu, na Zona Oeste da capital paulista, para o jantar de confraternização tradicionalmente realizado no final de ano pela Associação Paulista do Ministério Público (APMP). Compareceram
membros do Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP), da ativa e aposentados, e do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJSP), caso do desembargador
João Francisco Moreira Viegas, ex-procurador de Justiça.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, agradeceu aos presentes e
lembrou que a confraternização ocorre em
todo o Estado, em todas as Regionais da
APMP. “A diretoria faz questão de participar de todas elas, pois são congraçamentos extremamente agradáveis, onde podemos encontrar os amigos, contar histórias,
relembrar o passado e planejar o futuro”.
A promotora de Justiça Fernanda
Martins Fontes Rossi, que atua em Santo
André, também elogiou o evento: “Acho importante esse clima de união com os colegas que entraram com a gente na carreira”.
A opinião foi compartilhada também pelo
promotor de Justiça de Bragança Paulista

12

Dib Jorge Neto, que considerou “um prazer rever os amigos, descontrair um pouco; eu, que sou promotor desde março de
1989, fico muito feliz”.
“É um evento de congraçamento
muito importante”, destacou o desembargador João Francisco Moreira Viegas. “A
gente revê amigos que, pela contingência
da vida, acaba vendo muito pouco. Essa é
uma oportunidade de estreitar e de reatar laços. Parabéns para a APMP pela iniciativa”, acrescentou.
Além do presidente Felipe Locke
Cavalcanti, representaram a APMP o 1º
vice-presidente, Marcio Sérgio Christino,
o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt
Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 1º tesoureiro, Marcelo
Rovere, a diretora do Departamento de
Relações Públicas e de Eventos (e responsável pela organização do jantar de confraternização), Paula Castanheira Lamenza, a diretora do Departamento de Patrimônio e uma das diretoras da APMP Mulher, Fabiola Moran Faloppa, um dos diretores do Departamento de Aposentados,
José Benedito Tarifa, e um dos assessores
especiais da Presidência, Antonio Visconti.

Foto: Rodrigo Cravo/APMP

Colegas do Ministério Público (da ativa e aposentados) e do Tribunal de Justiça prestigiaram evento

LANÇAMENTO DE REVISTA - No dia
09/11, a revista Companhia de Negócios realizou um evento no Iate Clube,
em São Paulo, para lançar sua edição
que tem como estaque de capa o procurador de justiça licenciado e deputado estadual Fernando Capez (PSDB),
presidente da Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp). O 2º vice-presidente da APMP, Gabriel Bittencourt Perez, representou a entidade de classe
no evento, que também contou com a
presença do promotor de Justiça Augusto Eduardo de Souza Rossini, secretário geral de Administração da Alesp.
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Foto: Rodrigo Cravo/APMP

APMP reúne mais de 100 convidados em
jantar de confraternização da capital

