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MP paulista empossa 80 novos
promotores de Justiça substitutos

Depois da posse administrativa e da sessão solene, 
APMP ofereceu coquetel em sua Sede Social

No dia 22/01, em cerimônia rea-
lizada no Salão Nobre da Facul-
dade de Direito da Universidade 

de São Paulo (USP), no Largo São Francis-
co, Centro de São Paulo, tomaram pos-
se solenemente os 80 novos promoto-
res de Justiça substitutos aprovados no 
91º Concurso de Ingresso na Carreira do 
Ministério Público do Estado de São Pau-

lo (MPSP). Em seguida, a APMP ofereceu 
coquetel em Sua Sede Social. Uma sema-
na despois, em 29/01, sessão solene do 
Órgão Especial do Colégio de Procu-
radores que também foi realizada na 
Faculdade de Direito da USP, 72 pro-
motores de Justiça que tomaram posse 
em janeiro de 2014 foram vitaliciados 
no cargo.        Páginas 3 (Editorial), 10 e 11

Eleitos para o OE, CSMP e Comissão 
 Processante tomam posse           Páginas 4 e 5

Novo diretor da ESMP quer parceria 
 institucional com a APMP                  Página 7

Ação Civil investiga governo do Estado 
 sobre multas de trânsito                    Página 9

Acampamento de Férias da APMP reuniu 
60 crianças e adolescentes                  Página 12
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Presidente da APMP destaca ‘missão social’
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APMP EM AÇÃO

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

SUBSTITUTOS RENOVAM O MPSP

A APMP foi fundada em 1938 e, 
no ano seguinte, o Ministério Público 
de São Paulo foi o primeiro, no país, a 
realizar Concurso de Ingresso na Car-
reira. Por isso, em nome da nossa en-
tidade de classe, a mais antiga a repre-
sentar promotores e procuradores de 
Justiça no Brasil, gostaria de cumpri-
mentar a todos os aprovados no 91º 
Concurso, empossados no mês de ja-
neiro, como destacamos na manchete 
desta edição.

Os promotores de Justiça subs-
titutos renovam o Ministério Público. 
Foram aprovados num concurso abso-
lutamente sério, rígido, que não só exa-
minou qualidades profissionais, técni-
cas, como também pessoais. Os mem-
bros da Banca Examinadora, nomeados 
na notícia que publicamos nas páginas 
10 e 11, fizeram um trabalho digno, de-
monstrando a maturidade da Institui-

ção e legitiman-
do os novos co-
legas para traba-
lharem em favor 
da sociedade.

O Ministério Público tem tare-
fas espinhosas para lidar, mas nós, da 
APMP, temos certeza que poderão agir 
bem e somarão muito nesta família que 
é a nossa Instituição. Por isso, parabe-
nizamos os 80 novos promotores de 
Justiça substitutos, desejando imen-
so sucesso e que possam realizar esta 
missão social com toda desenvoltura - 
e tenho certeza que o farão. 

Ingressar no Ministério Público é 
motivo de muito orgulho. Contem com 
a APMP, que é a casa dos promotores 
e procuradores paulistas.

“Gostaria de cumprimentar a 
APMP Mulher por esta importante ini-
ciativa de registar as histórias e trajetó-
rias das promotoras e procuradoras de 
Justiça paulistas. E agradeço a oportuni-
dade de ter sido entrevistada.” - Eloisa 
de Souza Arruda, procuradora de Justiça

“Importante a criação da direto-
ria APMP Mulher dentro de nossa pró-
pria Casa e em âmbito associativo, jus-
tamente para desenvolvermos e apri-
morarmos  uma “cultura” de  luta  pe-
las nossas prerrogativas.” - Cristiane 
Melilo Dilascio Mohmari dos Santos, 
promotora de Justiça

“Os projetos desenvolvidos pela 
APMP Mulher, na Associação Paulista do 

SANCIONADA LEI QUE 
CRIA AS PROMOTORIAS

REGIONAIS NO MPSP
No dia 11/01, o governador 

do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, sancionou a Lei Comple-
mentar 1.279/2016, que modifica a 
Lei Orgânica do Ministério Público 
para possibilitar a implantação das 
Promotorias de Justiça Regionais. 
Isso permite implantar Promotorias 
de especialidade regional, alteran-
do o modelo atual, que só permite 
promotorias com atuação local. A 
cerimônia de sanção aconteceu no 
Palácio dos Bandeirantes e o gover-
nador estava acompanhado pelos 
secretários estaduais Alexandre de 
Moraes (Segurança Pública), Aloí-
sio de Toledo Cesar (Justiça e De-
fesa da Cidadania), Edson Apare-
cido (Casa Civil) e Saulo de Castro 
Abreu Filho (Governo).

SUPLEMENTO DO MP 
É DE R$ 96 MI, E O 
DO TJSP, R$ 319 MI

O governo do Estado de São 
Paulo concedeu suplementação de 
R$ 96 milhões para o Ministério Pú-
blico, enquanto o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo (TJSP) 
teve crédito de R$ 319 milhões. O 
repasse extraordinário para o Mi-
nistério Público foi autorizado por 
meio do Decreto 61.716/2015, e o 
crédito para o TJSP, pelo Decreto 
61.714/2015, ambos publicados no 
Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 
17/12/2015. Cerca de um mês an-
tes, no dia 09/11/2015, a diretoria 
da APMP fez requerimento ao pro-
curador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa, reiterando a ne-
cessidade de pagamento imediato 
dos créditos pendentes aos mem-
bros do Ministério Público.

Ministério Público, e pelo Gevid [Grupo 
de Atuação Especial de Enfrentamen-
to à Violência Doméstica], no Ministé-
rio Público paulista, são exemplos bem 
sucedidos de envolvimento das mulhe-
res nas questões institucionais, e per-
cebo que, gradativamente, mais cole-
gas estão se familiarizando com o tema 
e procurando participar de alguma for-
ma.” - Florenci Cassab Milani, promo-
tora de Justiça

“Gostaria de agradecer à Asso-
ciação Paulista do Ministério Público 
pela oportunidade de ser entrevistada, 
relatando um pouco de minha trajetó-
ria de vida em entrevista à APMP Mu-
lher. Parabéns pela iniciativa.” - Maria 
Julia Kaial Cury, promotora de Justiça
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CSMP rejeita elegibilidade de promotor ao 
cargo de PGJ e voto à distância (via Token)
Colegiado enviará ofício ao OE com apoio à  ideia de PL prevendo elegibilidade de promotor à PGJ

Duas propostas foram rejeitadas 
durante a reunião do Conselho 
Superior do Ministério Público 

(CSMP) realizada na terça-feira, 26/01: 
a elegibilidade de promotor ao car-
go de procurador-geral de Justiça e a 
possibilidade de voto à distância (via 
Token) no Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP). Ambas consta-
vam do voto do relator Luís Paulo Sir-
vinskas, que acresceu estes dois tópi-
cos à proposta de ato normativo para 
regulamentação da eleição do Procu-
rador-Geral de Justiça, que acontece-
rá no próximo mês de abril.

Votaram contra as duas pro-
postas o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa, o corre-
gedor-geral do MPSP, Paulo Afonso 
Garrido de Paula, e os conselheiros 
José Correia de Arruda Neto, Liliana 
Mercadante Mortari, Luiz Antônio de 
Oliveira Nusdeo,  Vidal Serrano Junior 
e o secretário do CSMP, Tiago Cintra 
Zarif. Votaram a favor os conselheiros 
Luis Paulo Sirvinskas (relator), Marcio 
Sérgio Christino e Paulo Sérgio Puerta 
dos Santos. A conselheira Mônica de 
Barros Marcondes Desinano não vo-
tou, pois estava ausente, gozando pe-
ríodo de férias.

As propostas foram rejeitadas 
sob o fundamento de que existe pre-

visão legal, na Lei Orgânica Estadual do 
Ministério Público (Loemp), que deter-
mina que as votações  aconteçam nas 
sedes da PGJ e regionais, o que impe-
de a votação à distância sem que haja 
modificação legislativa. A legislação não 
permite ainda a eleição de promotores 
de Justiça para o cargo de procurador-
geral. A constitucionalidade desta de-
terminação legal foi afirmada pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) em recen-
te acórdão, de modo a que sobre este 
pleito há impedimento legal. Em con-

As duas propostas rejeitadas pelo CSMP tiveram relatoria do conselheiro Luís Paulo Sirvisnkas (1º à esquerda)

Fo
to

: R
od

rig
o 

Al
en

ca
r/

AP
M

P

Fo
to

: R
od

rig
o 

Cr
av

o/
AP

M
P

traponto, o conselheiro Marcio Sérgio 
Christino, que é, também, 1º vice-pre-
sidente da APMP, observou que no es-
paço cibernético não existe sede, o que, 
entretanto, não foi acolhido.

O CSMP deliberou, entretanto, 
enviar ofício ao Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores apontando que 
o Conselho apoia a ideia da minuta de 
projeto de lei prevendo a elegibilida-
de do promotor de Justiça ao cargo de 
PGJ, que segue em tramitação naquele 
colegiado há mais de um ano.

Lewandowski anuncia acordo para reajuste salarial de juízes

O ministro Enrique Ricardo 
Lewandowski, presidente do STF e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
anunciou no dia 28/01, em São Paulo, 
que acordou reajuste salarial com o 

Poder Executivo e ob-
teve concordância para 
a aprovação de Proje-
to de Lei (PL) preven-
do 7,6% de aumento no 
próximo mês de abril e 
mais 8,72% a partir de 
janeiro de 2017. A pro-
posta será submetida 
ao Congresso Nacional.

O valor está aci-
ma do que era antes previsto, de 5,5%. O 
anúncio foi feito durante a cerimônia de 
posse da diretoria da Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis) para o biênio 
2016-2017, que reconduziu Jayme Martins 

de Oliveira Neto à presidência daquela 
entidade e que contou com a presen-
ça do presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti (representando o Ministério 
Público de São Paulo), e do presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo (TJSP), Paulo Dimas Mascaretti, 
entre outras autoridades.

Segundo o ministro Ricardo 
Lewandoski, depois da negativa de 
reajuste salarial de 16,32% proposto 
pelo STF - o que resultou no aumen-
to de 5,5% -, a inflação registrada em 
2015 (10,67%) permitiu que novas con-
versas ocorressem, favorecendo nova 
alteração, dessa vez de 7,6%.

Ricardo Lewandowski, Paulo Dimas Mascaretti e Felipe Locke Cavalcanti
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Eleitos para o OE, CSMP e Comissão Processante tomam posse
Solenidade foi realizada no dia 13/01; quatro dos empossandos nestes órgãos da administração superior são integrantes da diretoria da APMP 

Os novos membros dos colegia-
dos da administração superior 
do Ministério Público do Esta-

do de São Paulo (MPSP), o Órgão Espe-
cial do Colégio de Procuradores, o Con-
selho Superior do Ministério Público e 
a Comissão Processante Permanente, 
recém-eleitos para o biênio 2016-2017, 
tomaram posse no dia 13/01, em sole-
nidade realizada no auditório Queiroz 
Filho do prédio da instituição, no Cen-
tro de São Paulo. A APMP foi repre-
sentada, na ocasião, pelo 2º vice-pre-
sidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, 
e a diretora de Relações Públicas e de 
Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

Quatro dos empossandos tam-
bém são integrantes da diretoria da en-
tidade de classe: Maria da Glória Villaça 
Borin Gavião de Almeida, uma das di-
retoras do Departamento de Previdên-
cia, e Rodrigo Canellas Dias, um dos di-
retores do Departamento de Relações 
Públicas, que integram agora o Órgão 
Especial; Marcio Sérgio Christino, 1º 
vice-presidente, que foi o mais vota-
do pela classe para o CSMP; e Gabriel 
Cesar Zaccaria de Inellas, um dos dire-
tores do Departamento de Segurança, 
que integra a Comissão Processante.

Os 20 novos componentes do 
Órgão Especial que tomaram posse, 
por ordem de mais votados, são: Dora 

Bussab, Ana Margarida Machado Jun-
queira Beneduce, Hamilton Alonso Ju-
nior, Juang Yuh Yu, Andréa Chiaratti do 
Nascimento Rodrigues Pinto, Pedro de 
Jesus Juliotti, José Oswaldo Molineiro, 
José Reynaldo de Almeida, Paulo Sér-
gio de Oliveira e Costa, Carlos Eduardo 
Fonseca da Matta, Edgard Moreira da 
Silva, David Cury Júnior, Maria da Gló-
ria Villaça Borin Gavião de Almeida, Di-
mitrios Eugenio Bueri, Beatriz Helena 
Ramos Amaral, Rodrigo Canellas Dias, 
Mário Antonio de Campos Tebet, Ma-
rio Luiz Sarrubbo, Antonio Celso Pa-
res Vita e Martha de Toledo Machado.

Para o CSMP, tomaram posse, 
por ordem de mais votados pela clas-
se, Marcio Sergio Christino, Tiago Cintra 
Zarif, Vidal Serrano Nunes Junior, Luiz 
Antonio de Oliveira Nusdeo, Paulo Sér-
gio Puerta dos Santos e Luís Paulo Sir-
vinskas, e também os três eleitos pelo 
Órgão Especial, José Correia de Arru-
da Neto, Mônica de Barros Marcondes 
Desinano e Liliana Mercadante Morta-
ri. Para a Comissão Processante Perma-
nente tomaram posse, por ordem de 
mais votados: Ana Luiza Schmidt Lou-
renço Rodrigues, Mario Augusto Vicen-
te Malaquias, Cesar Pinheiro Rodrigues, 
Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas e  Fa-
bio Tebecherani Kalaf.

Compuseram a mesa da soleni-
dade de posses o procurador-geral de 
Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa; os 

subprocuradores-gerais Gianpaolo Po-
ggio Smanio (Institucional), José Anto-
nio Franco da Silva (Relações Externas), 
Nilo Spinola Salgado Filho (Jurídico) e 
Sérgio Turra Sobrane (Gestão); o cor-
regedor-geral do MPSP, Paulo Afonso 
Garrido de Paula; a vice-corredora-ge-
ral do MPSP, Tereza Cristina Maldona-
do Katurchi Exner; o ouvidor do MPSP, 
Roberto Fleyury de Souza Bertagni; o 
diretor da Escola Superior do Ministé-

Solenidade de posse foi realizada no auditório Queiroz Filho do prédio da Instituição, no Centro de São Paulo, em 13 de janeiro
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José Correia de Arruda Neto, conselheiro do CSMP Paulo Afonso Garrido de Paula, corregedor-geralO procurador-geral de Justiça, Márcio Elias Rosa
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Eleitos para o OE, CSMP e Comissão Processante tomam posse
Solenidade foi realizada no dia 13/01; quatro dos empossandos nestes órgãos da administração superior são integrantes da diretoria da APMP 

rio Público (ESMP), Antonio Carlos da 
Ponte; o secretário do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, Walter 
Paulo Sabella; o secretário do CSMP, 
Tiago Cintra Zarif; o procurador-chefe 
Substituto da Procuradoria da Repúbli-
ca em São Paulo, José Roberto Pimenta 
Oliveira; a procuradora-chefe da Pro-
curadoria Regional da República da 3ª 
Região-SP, Maria Cristiana Simões Amo-
rim Ziouva; o procurador-geral do MP 

de Contas, Rafael Neubern Demarchi 
Costa; o defensor público-geral do Es-
tado, Rafael Valle Vernaschi; o corre-
gedor-geral da Procuradoria Geral do 
Estado, Sérgio Seiji Itikawa; o presiden-
te do Tribunal de Justiça Militar (TJM), 
Silvio Hiroshi Oyama; os desembarga-
dores Ademir de Carvalho Benedito, 
vice-presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP); Herman 
Herschander, representando o presi-
dente do TJSP; José Jarbas de Aguair 
Gomes, da Seção de Direito Público 
do TJSP, e José Raul Gavião de Almei-
da; o secretário do Estado da Justiça 
e Cidadania, Aloisio de Toledo César; 
o secretário-adjunto da Secretaria da 
Segurança Pública, Mágino Alves Bar-
bosa Filho; o procurador-geral do Mu-
nicípio e Secretário de Negócios Jurí-
dicos, Antonio Carlos Cintra do Amaral 
Filho; o presidente da Associação Pau-
lista de Magistrados (Apamagis), Jayme 
Martins de Oliveira Neto; o presiden-
te da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seção São Paulo (OAB-SP), Marcos da 
Costa; e o 2º vice-presidente da APMP, 
Gabriel Bittencourt Perez.

Também estavam presentes os 
secretários da Procuradoria de Habeas 
Corpus e Mandados de Segurança, Ar-
thur Medeiros Neto, da Procuradoria de 
Justiça Cível, José Luis Alicke, e da Procu-
radoria de Justiça Criminal, Ruy Cid Mar-
tins Viana; o vice-secretário Executivo 

da Procuradoria de Justiça de Interes-
ses Difusos e Coletivos, Edgard Moreira 
da Silva; a coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional (CAO) de Patrimônio 
Público e Social, Beatriz Lopes de Olivei-
ra, e das Promotorias Justiça Criminais, 
Everton luiz Zanella, o diretor-geral do 
MPSP, Luiz Henrique Cardoso Dal Poz; 
o chefe de Gabinete da Procuradoria-
Geral de Justiça, Ricardo de Barros Le-
onel; os ex-procuradores-gerais de Jus-
tiça Luiz Antonio Guimarães Marrey e 
Rodrigo César Rebello Pinho; o presi-
dente da Corregedoria Geral da Admi-
nistração, Ivan Francisco Pereira Agosti-
nho; a juíza assessora da Presidência da 
Seção de Direito Criminal, Marcia Hele-
na Bosh; o diretor de Relações Institu-
cionais do Instituto dos Advogados de 
São Paulo (Iasp), Ricardo Peake Braga; 
o comandante do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo, coronel Rogério Bernardes Duarte, e 
os advogados Antonio Carlos de Paula 
Campos e Roberto Brandão.

Discursaram na cerimônia de pos-
se, pela ordem, o 2º vice-presidente da 
APMP, Gabriel Bittencourt Perez, o mais 
votado para o CSMP, Márcio Sérgio Chris-
tino, a mais votada para o Órgão Espe-
cial, Dora Bussab, o membro do CSMP, 
José Correia de Arruda Neto, o corre-
gedor-geral, Paulo Afonso Garrido de 
Paula, e o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa.

Solenidade de posse foi realizada no auditório Queiroz Filho do prédio da Instituição, no Centro de São Paulo, em 13 de janeiro
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Dora Bussab foi a mais votada para o Órgão Especial APMP foi representada por Gabriel Bittencourt Perez Marcio Sérgio Christino, mais votado para o CSMP
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OE define comissões, reconduz secretário
e escolhe seu representante na ESMP

Colegiado realizou em 13/01 a primeira reunião com a composição para o biênio 2016-2017

No dia 13/01, o Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores fez a primei-
ra reunião com a composição para 

o biênio 2016-2017. Foram definidas as Co-
missões Permanentes e também a recon-
dução à função, por aclamação, do secretá-
rio a gestão anterior, o procurador de Justi-
ça e membro nato do Órgão Especial, Wal-
ter Paulo Sabella (ex-presidente da APMP). 
O conselheiro Edgard Moreira da Silva foi 
escolhido, por maioria de votos, como  re-
presentante do colegiado no Centro de Es-
tudos e Aperfeiçoamento Funcional da Es-
cola Superior do Ministério Público (ESMP).

A Comissão de Assuntos Institucio-
nais tem agora, como presidente, Álvaro 
Augusto Fonseca de Arruda. E como com-
ponentes, Mário Luiz Sarrubbo, Maria da 

CSMP elege novo secretário e
compõe turmas para o biênio

Veto em Lei
impede acesso
às diligências

Foi realizada em 07/01 a pri-
meira reunião da nova composição 
do Conselho Superior do Ministério 
Público (CSMP), na qual ficou defini-
do, por eleição, que o secretário do 
colegiado para o biênio 2016-2017 
será o conselheiro Tiago Cintra Za-
rif. O outro candidato a secretário, 
o conselheiro Marcio Sérgio Christi-
no, que foi o mais votado pela clas-
se para o CSMP (e é, também, o 1º 
vice-secretário da APMP), ficou em 
segundo lugar.

Como secretário substituto, 
foi indicado o conselheiro Vidal Ser-
rano Júnior. Por sua vez, a conse-
lheira Liliana Mercadante Mortari 
será a representante para compor 
o Conselho do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional na Es-
cola Superior do Ministério Público 
de São Paulo (ESMP).

O CSMP também definiu a 
composição das duas turmas de jul-
gamento. Em uma delas estarão os 

Glória Villaça Borin Gavião de Almeida e 
Juang Yuh Yu. A Comissão de Regimentos 
e Normas tem como presidente Jurandir 
Norberto Marçura e como componentes 
Dora Bussab, Andrea Chiaratti do Nascimen-
to Rodrigues Pinto e Carlos Eduardo Fonse-
ca da Matta. O presidente da Comissão de 
Assuntos Administrativos é Luiz Cyrillo Fer-
reira Júnior e a componente, Beatriz Helena 
Ramos do Amaral.

Na Comissão de Defesa de Prerro-
gativas Institucionais, o presidente é Carlos 
Augusto Salles Sgarbi e os componentes são 
Pedro de Jesus Juliotti e José Reynaldo de Al-
meida. Já a Comissão de Assuntos Referen-
tes às Promotorias e Justiça tem como pre-
sidente João Eduardo Gesualdi Xavier Frei-
tas e como componentes, Hamilton Alon-

so Júnior, Mário Antonio de Campos Tebet e 
Rodrigo Canellas Dias. A Comissão de Orça-
mento definiu como presidente Pedro Fran-
co de Campos e os componentes David Cury 
Júnior, Ana Margarida Machado Junqueira 
Beneduce e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

O presidente da Comissão Especial 
para Outorga do Colar do Mérito Institucio-
nal é José Correia de Arruda Neto. A Comis-
são de Assuntos de Aposentados e Pensio-
nistas tem como presidente Ana Maria Na-
politano de Godoy e como componente José 
Oswaldo Molineiro. Por fim, na Comissão 
Referente a Prazos na 2º Instância, o pre-
sidente é Fernando José Marques (decano 
em exercício) e o os componentes, Antonio 
Augusto Mello de Camargo Ferraz e Valmir 
Teixeira Barbosa.

conselheiros José Correia de Arru-
da Neto, Luís Paulo Sirvinskas, Luiz 
Antonio de Oliveira Nusdeo e Mô-
nica de Barros Marcondes Desina-
no; na outra, os conselheiros Pau-
lo Sérgio Puerta dos Santos, Vidal 
Serrano Júnior, Liliana Mercadante 
Mortari e Marcio Sérgio Christino.

Ainda durante a reunião rea-
lizada no dia 07/01, por acordo en-
tre os conselheiros, foram também 
definidas as composições das três 
comissões do CSMP. A Comissão de 
Revisão de Súmulas contará com os 
conselheiros Luís Paulo Sirvinskas e 
José Correia de Arruda Neto; a Co-
missão de Movimentação de Carrei-
ra, com os conselheiros Luiz Antonio 
de Oliveira Nusdeo, Liliana Merca-
dante Mortari e Vidal Serrano Júnior; 
e a Comissão de Atualização do Re-
gimento Interno terá os conselhei-
ros Marcio Sérgio Christino, Môni-
ca de Barros Marcondes Desinano 
e Paulo Sérgio Puerta dos Santos.

A presidente da República, Dil-
ma Rousseff, sancionou em 12/01 a Lei 
13.245/16, que permite aos advogados uma 
atuação mais ampla durante as investigações 
de seus clientes. O texto aprovado altera o 
artigo 7º, inciso XXI, do Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), dando no-
vas prerrogativas e direitos aos defensores.

A presidente, porém, vetou a alínea 
“b”, que permitia aos defensores solicitar 
acesso às diligências. O Ministério da Justi-
ça entendeu que, “da forma como [foi] redi-
gido, o dispositivo poderia levar à interpre-
tação equivocada de que a requisição a que 
faz referência seria mandatória, resultando 
em embaraços no âmbito de investigações 
e consequentes prejuízos à administração 
da Justiça”. A partir do dia 13/01, quando a 
Lei foi publicada no Diário Oficial da União, 
os advogados passaram a ter a possibilida-
de de acesso a todos os documentos de 
uma investigação, sejam físicos ou digitais, 
mesmo que ela ainda esteja em curso. Os 
advogados ainda terão o direito de assistir 
o cliente durante toda a apuração de infra-
ções penais, “sob pena de nulidade abso-
luta de atos processuais” e apresentar ra-
zões e quesitos.
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Novo diretor da Escola Superior do MP 
quer parceria  institucional com a APMP
Antonio Carlos da Ponte esteve na entidade de classe acompanhado por três de seus assessores

O novo diretor da Escola Superior 
do Ministério Público e do Cen-
tro de Estudos e Aperfeiçoamen-

to Funcional (ESMP/Ceaf), Antonio Carlos 
da Ponte, quer firmar parceria institucio-
nal com a APMP. A proposta foi feita em 
reunião na Sede Executiva da entidade 
de classe no dia 22/12, que contou com 
a presença do presidente da APMP, Fe-
lipe Locke Cavalcanti, do 1º vice-presi-
dente, Marcio Sérgio Christino (recém-
eleito para o Conselho Superior do Mi-
nistério Público), e de três dos novos as-
sessores do diretor da ESMP/Ceaf, Ale-
xandre Rocha Almeida de Moraes, Fer-
nando Reverendo Vidal Akaoui e Flávio 
Eduardo Turessi.

“Gostaríamos de firmar, com a 
APMP, uma parceria que renda frutos 
para a classe, com novos projetos, cur-
sos, eventos e outras atividades. Juntos, 
poderemos impulsionar uma série de 
ações proveitosas para todos”, afirmou 
Antonio Carlos da Ponte. A iniciativa foi 
saudada pelo presidente da Associação, 
que lembrou as parcerias institucionais já 
estabelecidas com a Associação Paulis-
ta de Magistrados (Apamagis) e a Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seção de São 
Paulo (OAB-SP). “É uma excelente ideia 
e, desde já, nos colocamos à disposição 
para iniciar essas atividades conjuntas 
com a Escola Superior do Ministério Pú-
blico. Todos têm a ganhar com essa par-
ceria”, comentou Felipe Locke Cavalcanti.

Além de Alexandre Rocha Almei-
da de Moraes, Fernando Reverendo Vi-
dal Akaoui e Flávio Eduardo Turessi, a 
ESMP/Ceaf terá também, como asses-
sores, Ieda Casseb Casagrande Bignar-
di e Márcio Augusto Friggi de Carvalho. 

O procurador de Justiça Antonio Carlos 
da Ponte, que tomou posse em 21/12 
para comandar a escola institucional 
no biênio 2016/2017, é membro do Mi-
nistério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP) desde 1988, já ocupou outros 
cargos de gestão na Instituição: foi se-
cretário do Conselho Superior (CSMP) 
no biênio 2010/2011, subprocurador-
geral de Justiça (2012), de Relações Ex-
ternas e de Gestão (2015) e integrou o 
Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores de Justiça (2012).

HOMENAGENS NO TJSP – Em solenidade realizada no Pa-
lácio da Justiça no dia 15/12, receberam o Colar do Mérito 
Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
(TJSP) o deputado estadual e presidente da Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp), Fernando Capez, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), Eros Grau, a professora 
titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo (USP), 
Ivette Senise Ferreira, e o advogado Tales Castelo Bran-
co. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, com-
pareceu à cerimônia e cumprimentou os homenageados.

VISITA À DIRETORIA DA APMP – No dia 04/01, o secretá-
rio adjunto da Secretaria do Estado da Segurança Públi-
ca, Mágino Alves Barbosa Filho, fez uma visita à diretoria 
da APMP, na Sede Executiva. Ele foi recebido pelo 2º vice-
presidente, Gabriel Bittencourt Perez, e pela diretora do 
Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto. 
Nove dias depois, Mágino Barbosa Filho compôs a mesa 
da solenidade de posse dos integrantes do Órgão Espe-
cial, do Conselho Superior do Ministério Público e da Co-
missão Processante Permanente (leia nas páginas 4 e 5).
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Novo diretor da ESMP e seus assessores foram recepcionados na Sede Executiva pela diretoria da APMP
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NOVO COORDENADOR DOS GRUPOS DE ESTUDOS – Durante o XLIII Seminário 
Jurídico, realizado em dezembro pela APMP no Guarujá (SP), foi definido que Pe-
dro Eduardo de Camargo Elias, membro do Conselho Fiscal da entidade de clas-
se, é o novo coordenador-geral dos Grupos de Estudos, em substituição a Hér-
cules Sormani Neto. Também foi definido que Fabiola Moran Faloppa (direto-
ra do Departamento de Patrimônio e uma das diretoras da APMP Mulher), Re-
nato Kim Barbosa (um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitu-
tos da APMP), Tiago de Toledo Rodrigues (2º secretário da APMP) são os novos 
coordenadores adjuntos dos Grupos de Estudos, junto com Walter Tebet Filho.

APMP NA IMPRENSA

GRANDE MÍDIA 
REPERCUTIU NOTA 

DE REPÚDIO DA APMP
A Nota de Repúdio ao mani-

festo de advogados contra a Opera-
ção Lava Jato emitida pela APMP em 
19/01 repercutiu no mesmo dia em 
vários veículos da grande mídia, em 
blogs dos jornais Folha de S.Paulo e O 
Estado de S.Paulo e no site Consultor 
Jurídico (Conjur), entre outros. A en-
tidade de classe se posicionou publi-
camente contra o manifesto divulgado 
na sexta-feira (15/01) no qual um gru-
po de advogados criticou a ação con-
junta da Polícia Federal, do Ministério 
Público Federal e da Justiça Federal.

FOLHA DE S.PAULO 
ENTREVISTOU 

MARCIO CHRISTINO
A Folha de São Paulo de 18/12 

publicou entrevista com o 1º vice-pre-
sidente da APMP, Marcio Sérgio Chris-
tino, sobre a expansão da facção cri-
minosa Primeiro Comando da Capital 
(PCC) no país. A matéria ressalta a opi-
nião do procurador de Justiça, eleito 
recentemente como o mais votado 
para o Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP), de que “a gran-
de presença da facção criminosa PCC 
no Paraná é fruto de estratégia equi-
vocada do governo paulista de tentar 
isolar chefes nos anos 2000”.

SITE DA CONAMP  
DESTACOU O 

SEMINÁRIO JURÍDICO
O XLIII Seminário Jurídico dos 

Grupos de Estudos, realizado pela 
APMP entre os dias 10 e 12 de dezem-
bro, no Guarujá (SP), foi destaque no 
site da Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Conamp). 
A entidade nacional foi representada 
no evento pelo seu 2º vice-presiden-
te, Victor Hugo Palmeiro de Azevedo 
Neto. Além de diversas palestras, o 
Seminário teve Cine Debate, organi-
zado pela APMP Mulher, e premiação 
dos concursos de “Melhor Arrazoado”, 
“Literário” e de “Fotografia”.

APMP recebe visita do
deputado Antonio Goulart

Após recepção, foi oferecido almoço no Espaço Washington Barra

A APMP recebeu no dia 18/01 a vi-
sita do deputado federal Antonio 
Goulart dos Reis (PSD/SP). Ele foi 

recebido, na Sede Executiva, pelo presi-
dente da entidade de classe, Felipe Locke 
Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio 
Sergio Christino, e o 1º tesoureiro, Mar-
celo Rovere. Na ocasião, conversaram 
sobre a importância do diálogo entre os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

com a sociedade e os desafios para 2016.
Em seguida, Antonio Goulart foi 

convidado para um almoço no Espaço Wa-
shington Barra da Sede Social da APMP, 
em companhia dos diretores da entida-
de de classe. Na ocasião, estavam pre-
sentes, também, o secretário adjunto 
da Secretaria do Estado da Segurança 
Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, e 
o promotor de Justiça Alfredo Coimbra.

Marcelo Rovere, deputado federal Antonio Goulart, Felipe Locke Cavalcanti e Marcio Sérgio Christino
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HOMENAGEM DA PM - O promotor de Justiça criminal 
Aluisio Antônio Maciel Neto foi homenageado pela Polícia 
Militar no dia 15/01 em solenidade na Câmara Municipal 
de Piracicaba. A láurea foi concedida em razão do artigo 
“Além da Farda Cinza”, de sua autoria, e pelo trabalho que 
desenvolve naquela Comarca. O evento comemorou os 40 
anos de instalação do 10º Batalhão da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo (BPMI). Aluisio Antônio Maciel Neto 
recebeu a homenagem em companhia de sua esposa, a 
magistrada Miriana Melhado Lima Maciel.

VISITA À SEDE EXECUTIVA - A diretoria da APMP recebeu 
no dia 21/01 visita do ator Cássio Scapin, que estava acom-
panhado pelo presidente do Instituto Não Aceito Corrup-
ção, Roberto Livianu. Eles foram recepcionados pelo 1º se-
cretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, o 1º tesoureiro, 
Marcelo Rovere, e a diretora do Departamento de Apo-
sentados, Cyrdêmia da Gama Botto. Scapin está engaja-
do na campanha “Não aceito corrupção” e compareceu 
à corrida e caminhada promovida pelo Instituto que leva 
este nome em novembro do ano passado.
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Ação Civil investiga governo do Estado
sobre cobrança de multas de trânsito

Promotores questionam conta utilizada para depósito de recuros e a aplicação do dinheiro

Os promotores de Justiça do Patri-
mônio Público e Social da Capital 
Marcelo Camargo Milani, Nelson 

Luís Sampaio de Andrade e Otávio Fer-
reira Garcia promoveram nesta semana 
Ação Civil Pública a fim de investigar o 
uso irregular que o governo do Estado de 
São Paulo, por meio de sua Secretaria da 
Fazenda, estaria fazendo da receita de-
corrente das multas de trânsito.

Segundo um dos proponentes da 
ação, o promotor Nelson Andrade, os 
recursos obtidos com o pagamento de 
multas de trânsito deveriam ser deposi-
tados em uma conta vinculada e utiliza-
dos, de acordo com o artigo 320 do Có-
digo Nacional de Trânsito (CNT), exclusi-
vamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ou seja, com sinalização, en-
genharia de tráfego, policiamento e fis-
calização e educação de trânsito. “Isso 
não está acontecendo. O governo do Es-
tado deposita [o valor arrecadado] em 
um fundo do tesouro e os utiliza para 

custeio de outras atividades. Queremos 
evitar isso”, explica.

O valor proposto da ação é de R$ 
227.646.557,00, o mesmo montante ar-
recadado com receita de multas do De-
partamento Estadual de Trânsito (Detran) 
no ano de 2014, segundo o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). “Não há como 
saber se tais recursos  arrecadados fo-
ram destinados ao órgão de trânsito ar-
recadatório, nem tampouco se foram 
aplicados conforme estabelece o CNT”, 
diz trecho da Ação Civil.

“A ilegalidade é patente. (...) No 
caso vertente, há manifesta afronta ao 
disposto no artigo 50, inciso I, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. A receita das 
multas não é identificada e escriturada 
de forma individualizada. Ingressa nos 
cofres do Tesouro Estadual sem que seja 
possível qualquer controle sobre sua sub-
sequente utilização”. 

Na busca de uma solução rápida, 
os promotores entraram com pedido de 

Tutela Antecipada, requerendo um Man-
dado de Liminar, que ainda encontra-se 
aguardando decisão do Desembargador.

A concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela, impondo-se desde logo 
aos demandados as seguintes obrigações 
de não fazer: primeiramente, não movi-
mentarem os recursos provenientes da 
arrecadação das multas previstas na le-
gislação de trânsito sem a observância 
do disposto no artigo 50, inciso I, da Lei 
Complementar nº 101/2000, ou seja, 
sem o registro dessas receitas de modo 
que fiquem identificadas e escrituradas 
de forma individualizada, por intermédio 
de conta corrente única e exclusiva para 
tal fim. E ainda não aplicarem, gastarem, 
destinarem ou utilizarem, de qualquer 
forma, a receita dos recursos provenien-
tes da arrecadação das multas previstas 
na legislação de trânsito em atividades, 
ações ou serviços diversos daqueles ta-
xativamente previstos no artigo 320 do 
Código de Trânsito Brasileiro.
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80 novos promotores substitutos tomaram posse no MPSP
Durante a solenidade, no Largo São Francisco, presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, destacou a ‘missão social’ que é trabalhar na Instituição

Em 22/01, no Salão Nobre da Facul-
dade de Direito da Universidade 
de São Paulo (USP), no Largo São 

Francisco, Centro de São Paulo, tomaram 
posse 80 novos promotores de Justiça 
substitutos aprovados no 91º Concurso 
de Ingresso na Carreira do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP). 
Representaram a entidade de classe na 
cerimônia o presidente, Felipe Locke Ca-
valcanti, o 1º vice-presidente (e mem-
bro do Conselho Superior do Ministério 
Público), Marcio Sérgio Christino, o 1º 
secretário, Paulo Penteado Teixeira Ju-
nior, e o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere.

Em seu discurso, o presidente da 
APMP destacou a “missão social” que é 
o trabalho no Ministério Público. “Tenho 
certeza que os senhores somarão muito 
na Instituição. Desejo que possam reali-
zar essa missão social com toda desen-
voltura - e tenho certeza que o farão”, 
afirmou. “Gostaria também de parabe-
nizar os familiares dos senhores, porque 
ter um membro da família ingressando 
no Ministério Público é motivo de muito 
orgulho. Porque são inúmeros os candi-
datos e os obstáculos, e eles souberam 
vencê-los”, acrescentou.

Também discursaram o 1º colo-
cado no 91º Concurso, Olavo Evangelis-
ta Pezzotti, a representante da Ordem 

COQUETEL NA SEDE SOCIAL - A APMP ofereceu, na noite de 22/01, um coquetel aos novos promotores de Justiça substi-
tutos aprovados no 91º Concurso e seus familiares. A recepção ocorreu no Espaço Washington Barra da Sede Social da en-
tidade de classe, no Largo São Francisco, logo após a cerimônia de posse solene realizada no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito da USP. Dezenas de novos promotores, familiares, associados e membros do MPSP compareceram ao evento, que 
teve início às 19h e se estendeu até 22h30. Além de aperitivos e bebidas, foram servidos dois pratos quentes e sobremesa. 
No dia 26/02, a APMP realizará o Jantar de Posse dos aprovados no 91º Concurso no Buffet Tôrres, em Moema, na Capital.

dos Advogados do 
Brasil (OAB) na Ban-
ca Examinadora, Lí-
via Maria Armenta-
no Koegnistein Zago, 
o membro da Ban-
ca Examinadora An-
tonio de Pádua Ber-
toni Pereira, o cor-
regedor-geral do 
MPSP, Paulo Afon-
so Garrido de Paula, 
e o procurador-ge-
ral de Justiça, Már-
cio Fernando Elias 
Rosa. Estavam pre-
sentes, também, os 
outros integrantes 
da Banca Examina-
dora do 91º Concur-
so, Álvaro Augusto 
Fonseca de Arruda 
(presidente), David 
Cury Junior, Jurandir 
Norberto Marçura e 
Pedro Henrique De-
mercian.

Compuseram 
a mesa da solenida-
de, ao lado do procurador-geral e do 
corregedor-geral do MPSP, o secretá-
rio de Estado da Justiça e da Defesa 

da Cidadania, Aloísio de Toledo Cesar, 
representando o governador do Esta-
do; o secretário do Órgão Especial do 

‘Tenho certeza que os senhores somarão muito na Instituição. Que possam realizar essa missão social com desenvoltura’, afirmou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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80 novos promotores substitutos tomaram posse no MPSP
Durante a solenidade, no Largo São Francisco, presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, destacou a ‘missão social’ que é trabalhar na Instituição

Colégio de Procuradores, Walter Pau-
lo Sabella (que leu o Termo de Posse); 
o secretário do Conselho Superior do 

Ministério Público 
(CSMP), Tiago Cin-
tra Zarif; e o vice-
presidente do Tri-
bunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
(TJSP), desembarga-
dor Ademir de Car-
valho Benedito, re-
presentando o pre-
sidente do Tribunal.

A cerimônia 
teve ainda a pre-
sença do membro 
do Conselho Nacio-
nal do Ministério Pú-
blico (CNMP), Fábio 
Bastos Stica; do di-
retor da Escola Su-
perior do Ministé-
rio Público (ESMP), 
Antonio Carlos da 
Ponte; do ouvidor 
do MPSP, Roberto 
Fleury de Souza Ber-
tagni; do desembar-
gador José Rober-
to de Souza Meirel-
les, representando o 

corregedor-geral da Justiça; do contro-
lador-geral adjunto do Município de São 
Paulo, Carlos Roberto Barreto, repre-

sentando o controlador-geral; do pro-
curador-geral do Estado Adjunto, José 
Renato Pereira Pires, representando o 
procurador-geral do Estado; do procu-
rador-geral do Ministério Público de 
Contas do Estado de São Paulo, Rafael 
Neuberne Demarchi Costa; do procu-
rador-chefe Substituto da Procurado-
ria Regional do Trabalho da 2ª Região, 
William Sebastião Bedone, represen-
tando o procurador-chefe; do desem-
bargador Jarbas Gomes; do subprocu-
rador-geral de Justiça de Relações Ex-
ternas, José Antonio Franco da Silva; de 
procuradores e promotores de Justiça 
e outras autoridades.

POSSE ADMINISTRATIVA - Na 
manhã de 22/01, os aprovados no 91º 
Concurso tomaram posse administrati-
vamente em sessão solene do Órgão Es-
pecial do Colégio de Procuradores, no 
auditório Queiroz Filho. A cerimônia foi 
presidida pelo procurador-geral, Már-
cio Elias Rosa, e contou com a presença 
do secretário do Órgão Especial, Walter 
Paulo Sabella; do corregedor-geral, Pau-
lo Afonso Garrido de Paula; do secretá-
rio do CSMP, Tiago Cintra Zarif; do dire-
tor da ESMP, Antonio Carlos da Ponte; 
do ouvidor do MPSP, Roberto Fleury de 
Souza Bertagni e dos membros da Banca 
Examinadora do 91º Concurso.

‘Tenho certeza que os senhores somarão muito na Instituição. Que possam realizar essa missão social com desenvoltura’, afirmou o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

Promotores do 90º Concurso foram vitaliciados em janeiro
Em sessão solene do Órgão 

Especial do Colégio de Procurado-
res realizada no dia 29/01 no Salão 
Nobre da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), no 
Largo São Francisco, 72 promotores 
de Justiça que tomaram posse em ja-
neiro de 2014 foram vitaliciados no 
cargo. Eles foram aprovados no 90º 
Concurso de Ingresso na Carreira do 
Ministério Público do Estado de São 
Paulo (MPSP) e cumpriram estágio 
probatório de dois anos.

Presente à cerimônia, o presi-
dente da APMP, Felipe Locke Caval-
canti, fez um discurso de saudação 
aos vitaliciados. Também discursa-
ram, na ocasião, a promotora de Jus-
tiça Ariella Toyama Shiraki, represen-

tando os vitalician-
dos, o procurador 
de Justiça aposenta-
do Gilberto De An-
gelis, em nome da 
Banca Examinadora 
do 90º Concurso; o 
corregedor-geral de 
Justiça, Paulo Afon-
so Garrido de Paula, 
e o procurador-geral 
de Justiça, Márcio 
Fernando Elias Rosa.

Após a sole-
nidade de posse no Largo São Francis-
co, houve jantar de confraternização 
no Buffet Tôrres, em Moema, no qual 
representaram a APMP, além do presi-
dente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º vice-

presidente, Marcio Sérgio Christino, 
o 1º secretário, Paulo Penteado Tei-
xeira Junior, e a diretora do Depar-
tamento de Relações Públicas e de 
Eventos, Paula Castanheira Lamenza.

Jantar de confraternização dos vitaliciados foi realizado no Buffet Tôrres
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Entre os dias 16 e 23/01, o Acampa-
mento de Férias da APMP reuniu 
60 crianças e adolescentes de 6 a 

14 anos na Sede Campestre, em São Ro-
que. Uma equipe de monitores da Ati va 
Eventos deu todo o suporte e comandou 
as ati vidades, brincadeiras e ofi cinas de 
arte, programadas para entreter, diverti r 
e esti mular a sociabilidade e a criati vida-
de dos jovens. Diariamente, foram servi-
dos café da manhã, almoço e jantar. No 
encerramento, houve queima de fogos 
de arti fí cio. O acampamento é organi-
zado e realizado pelo Departamento de 
Eventos da APMP, que tem como direto-
ra Paula Castanheira Lamenza.

O tema do acampamento foi  
“Ubuntu”, conceito africano que signi-

Acampamento de Férias da APMP reuniu 
60 crianças e adolescentes em São Roque

Tema foi ‘Ubuntu’, conceito africano que signifi ca acolhimento, respeito, entreajuda, parti lha

fi ca acolhimento, respeito, entreajuda, 
parti lha, comunidade, cuidado, confi ança, 
generosidade. “Respeito. Cortesia. Com-
parti lhamento. Comunicade. Generosida-
de. Confi ança. Desprendimento. Uma pa-
lavra pode ter muitos signifi cados. Tudo 
isso é o espírito ‘Ubuntu’. ‘Ubuntu’ não 
signifi ca que as pessoas não devam cui-
dar de si próprias”, defi nia Nelson Man-
dela, líder revolucionário e ex-presidente 
da África do Sul falecido em 2013.

Muitos dos jantares ti nham te-
mas específi cos, como “Afreaka”, “Cidade 
dos Bichos”, “Moana e Muai”, “Olimpía-
das 2016”, “Super Tribos”, “Balada Kid’s 
APMP” e “Jantar dos Amigos”. As ofi ci-
nas de arte foram de “Acessórios Afri-
canos”, “Máscaras de Animais”, “Chef 

Camp”, “Momento do Teatro”, “Ofi cina 
de Tribos”, “Chapa é Nossa” e “Criati vi-
dade a Toda Prova”.
TEMAS ESPECÍFICOS – O Acampamento 
de Férias da APMP é um evento tradicio-
nal, realizado há mais de 15 anos nos perí-
odos de recesso escolar. Cada edição tem 
um tema específi co. Nos acampamentos 
mais recentes, realizados sempre na Sede 
Campestre, em São Roque, os temas fo-
ram: “O Universo de Mangá” (julho de 
2015), “The Summer Camp” (janeiro de 
2015), “Jogos de Inverno APMP” (julho 
de 2014), “Rumo ao Hexa” (janeiro de 
2014), “APMP rumo à Copa do Mundo!” 
(julho de 2013) e “Para viver uma grande 
aventura é preciso ser Valente na APMP” 
(entre janeiro e fevereiro de 2013).

Ati vidades e brincadeiras foram programadas para esti mular e a sociabilidade As crianças e adolescentes frequentaram ofi cinas de arte como a ‘Afreaka’
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