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Presença do PGJ em Congresso
realizado pela APMP é histórica
Pela 1ª vez, chefe do MPSP participa do evento e prestigia colegas aposentados

O

Fotos: Marcelo Pereira/APMP

XII Congresso dos Promotores e Procuradores de Justiça
Aposentados do Ministério Público do Estado de São Paulo, organizado e realizado pela APMP entre os
dias 09 e 12/06, em Campos do Jordão (SP), teve a presença histórica do
procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio. Pela primeira vez,
chefe da Instituição participou efetivamente do evento e prestigiou os colegas aposentados. Pouco depois, em
17/06, a diretoria da APMP compareceu à posse solene do PGJ na Universidade Mackenzie, na capital, e, por
essa ocasião, ofereceu coquetel no
Iate Clube de Santos, em Higienópolis. Páginas 2 (Editorial), 10, 11 e 13

Procurador aposentado Clóvis D’ac de Almeida, PGJ Gianpaolo Smanio e o presidente da APMP, no evento

PÚBLICO RECORDE - Com o tema “A
APMP no Velho Oeste”, a Festa Junina da APMP reuniu mais de 600
pessoas na Sede Campestre, em São
Roque, no dia 19/06. As crianças se
divertiram nas barracas de pescaria (foto), argola, canaleta, boca do
palhaço e de comidas típicas, além
de brinquedos como tobogã inflável, cama elástica, piscina de bolinhas e bungee trampolim. Página 19
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EDITORIAL

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PRESTÍGIO AOS COLEGAS APOSENTADOS
Pela primeira vez, o Congresso dos Aposentados do Ministério
Público de São Paulo, que é tradicionalmente organizado e realizado pela
APMP, contou com a presença – e a
participação efetiva – de um procurador-geral de Justiça. A atitude de
Gianpaolo Poggio Smanio é histórica,
pois confere aos colegas aposentados
um prestígio inédito por parte da chefia de nossa Instituição. Uma justa e
aguardada atenção para aqueles que
construíram o atual Ministério Público paulista, referência na qualidade
do serviço que presta em nosso país.
Desde o início de sua primeira gestão, em 2013, a atual diretoria
da APMP dedica especial atenção aos
colegas aposentados, com o brilhante trabalho desenvolvido pela diretora deste departamento, Cyrdêmia da
Gama Botto. Vários projetos e requerimentos foram encaminhados, mas
faltava a interlocução necessária para

avançarmos nas
reivindicações.
Por isso,
a iniciativa do
PGJ de participar do Congresso dos Aposentados sinaliza um novo tempo para procuradores e promotores do nosso Estado,
e também para a entidade de classe
que os representa, a APMP. Um tempo
de união e esforço conjunto em defesa das prerrogativas da Instituição e
em benefício dos interesses de toda
a classe. Divergência existe e é necessária, como disse o PGJ em reunião
do Conepi [leia na página 8]. O que
não pode existir é o conflito estéril.
No momento de defender direitos e conquistas para a Instituição, devemos nos unir e lutar juntos.
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ria de Justiça Criminal e a necessidade
de ajuda imediata aos p rocuradores
de Justiça que nela oficiam.” – Nelson
Gertel, procurador de Justiça – trecho
de comunicação recebida pelo Órgão
Especial do Colégio de Procuradores
“Grata à APMP pela nota. Um
abraço para todos os seus membros
e para [a jornalista] Dora Estevam.”
- B eatriz Helena Ramos do A maral,
p rocuradora de Justiça – sobre a
notícia de sua premiação com o título
de “Mulheres que tecem o mundo” e
posse como conselheira municipal do
Movimento União Cultural em Taubaté
[leia na página 18]
Palhares e Paula Dutra
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APMP acompanha PEC que determina
lista tríplice para nomeação do PGR
Fotos: APMP

Proposta visa alterar a Constituição e contará com audiência pública, a pedido de associações

Representantes da APMP, da Conamp e de outras associações em reunião realizada em Brasília com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), autor da proposta

A

pós esforço coletivo da APMP
com associações de todo o país
na capital federal, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado decidiu, em 08/06, realizar
audiência pública para que as entidades de classe fossem ouvidas a respeito da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 47/2013, de autoria do senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB), antes
de ser apreciada nas comissões daquela
Casa. A proposta tem com objetivo alterar o § 1º do artigo 128 da Constituição
Federal, incluindo no texto uma exigência de escolha do procurador-geral da

República (PGR) pelo presidente, a partir de uma lista tríplice elaborada por
membros do Ministério Público Federal
(MPF). Ainda não há data definida para
o debate, mas a PEC só será votada após
sua realização. O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, foi convidado pelos senadores a participar da audiência.
Também representaram a APMP
no Senado, naquela data, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário, e Pedro
Eduardo de Camargo Elias, membro do
Conselho Fiscal, coordenador-geral dos
Grupos de Estudos e integrante, no Ministério Público do Estado de São Paulo

AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL - Os procuradores Marco Antônio Zanellato e
Edgard Moreira, respectivamente secretário executivo e vice-secretário executivo
da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos do Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP), participaram como especialistas, a convite da Comissão
Especial de Unificação das Polícias Civil e Militar da Câmara Federal, de audiência
pública realizada naquela Casa, em 07/06, para discutir propostas de unificação e
fusão das duas corporações em todo o país. Também foi ouvida a subprocuradorageral da República Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. Com eles, compondo a mesa
da reunião, estava o deputado federal Delegado Edson Moreira (PR/MG). Acompanharam a audiência o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário,
Paulo Penteado Teixeira Júnior, e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias.
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(MPSP), do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi). No texto
original, a PEC 47/2013 abre a possibilidade de membros de outras carreiras
do Ministério Público da União (MPU)
– formado por membros do MPF, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Militar (MPM) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) — também participarem do processo de indicação para a
lista tríplice ao cargo de PGR. Por outro
lado, mantém o atual mandato de dois
anos, com permissão de recondução.
Para tratar do assunto, os dirigentes da APMP participaram ainda de reunião com o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, autor da PEC 47/2013. O
encontro contou com a presença da presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Cavalcanti, do assessor da Presidência
da Conamp, Elísio Teixeira, do presidente
da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Ângelo Fabiano
Farias da Costa, e da vice-presidente da
ANPT, Ana Cláudia Rodrigues Monteiro.
Durante essa visita à Brasília, a
diretoria da APMP se reuniu com os senadores Aécio Neves (PSDB/SP), Aluysio Nunes Ferreira (PSDB/SP - líder do
governo federal no Senado), Ana Amélia (PPS/RS), José Aníbal (PSDB/SP), José
Maranhão (PMBD/PA), Martha Suplicy
(PMDB/SP), Randolfe Rodrigues (REDE/
AP), Ronaldo Caiado (DEM/GO) e Simone Tebet (PMDB/MS), e também com o
deputado federal Major Olimpio (SD/SP).

3

Fotos:APMP

PLCs que reajustam subsídios do

APMP acompanha trâmite das propostas no Congresso desde o início

O
Paulo Penteado, José Oswaldo Molineiro, PGJ Gianpaolo
Smanio e o subprocurador José Antonio Franco da Silva

Tiago de Toledo Rodrigues com o deputado federal Fábio
Ramalho e o presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti

s Projetos de Lei (PLs) 27/2016
e 28/2016, que tramitam no
Senado e versam, respectivamente, sobre o reajuste dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do procurador-geral
da República (PGR), já aprovados na
Câmara Federal, estão mais perto de
sua aprovação. Se aprovado, o PLC referente à Suprema Corte terá reflexo para
os membros do Ministério Público. Nos
dias 21 e 22/06, relatórios com votos
favoráveis aos dois PLCs foram protocolados na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado e
só não foram votados imediatamente devido a um pedido de vista coletiva. Até o fechamento desta edição,
as matérias não tinham sido votadas.
A diretoria da APMP, representada por seu presidente, Felipe Locke
Cavalcanti, pelo 1º secretário, Paulo
Penteado Teixeira Júnior, e pelo conselheiro fiscal Pedro Eduardo e Camargo Elias (que é, também, coordenador
geral dos Grupos de Estudos e membro do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais/Conepi), foi à Brasília
para conversar com senadores de diferentes partidos a fim de defender a

aprovação dos dois PLCs. Se aprovados
no Senado, os projetos seguirão para
sanção do presidente da República em
exercício, Michel Temer (PMDB), que já
declarou ser favorável (leia notícia na
próxima página). O PLC 27/2016 prevê elevação dos subsídios dos ministros do STF de R$ 33.763,00 para R$
36.813,88, num primeiro momento, e
para R$ 39.293,38 em janeiro de 2017.
A diretoria da APMP mantém
acompanhamento permanente dos dois
projetos desde o início de seus trâmites em Brasília. Em 31/05, dia anterior
à aprovação dos dois PLs na Câmara
Federal, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o assessor especial da Presidência José Oswaldo Molineiro (que integra, também, o Órgão
Especial do Colégio de Procuradores)
estiveram em contato com parlamentares no Congresso Nacional, ocasião
em que encontraram o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio e o subprocurador-geral de Justiça
de Políticas Administrativas e Institucionais, José Antonio Franco da Silva.
Na Câmara, o atual PLC 27/2016
era denominado PL 2646/16 e sofreu
vários revezes, chegando a ter um pare-

Relatores apontam defasagem e
razão do reajuste em suas análises
Cássio Roberto Conserino, Felipe Locke Cavalcanti, deputado
federal Arnaldo Faria de Sá e José Carlos Guillem Blat

Marcio Sérgio Christino, Paulo Penteado Teixeira Junior,
deputado Celso Russomanno e Gabriel Bittencourt Perez
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O senador José Maranhão
(PMDB/PB), relator do Projeto de
Lei Complementar (PLC) 27/2016,
antigo Projeto de Lei (PL) 2646/2015
quando tramitava na Câmara Federal, sobre reajuste do subsídio
para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em
suas considerações: “Nosso posicionamento é no sentido de que a
presente proposição deve ser acolhida. Entendemos que cumpre reajustar o subsídio dos ministros do
STF, pois, como é sabido, a remuneração (...) se encontra defasada. Cabe ainda registrar que o reajuste será escalonado em dois mo-

mentos e não reporá o total da perda remuneratória dos últimos anos”.
D a m e s ma f o r ma, o PLC
28/2016 (antigo PL 2647/2015 na Câmara Federal), sobre reajuste do subsídio do procurador-geral da República, recebeu apreciação semelhante de
seu relator, o senador Valmir Raupp
(PMDB/RO): “Em se tratando de um
dos cargos mais relevantes da República, e que desempenha atribuições
as mais decisivas na defesa do ordenamento Jurídico, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, justifica-se plenamente
a fixação de subsídio compatível com
essas responsabilidades altíssimas”.
emAção
Ação--Março
Junho 2016
APMP
APMP em

o STF e PGR avançam no Senado

o e segue defendendo prerrogativas do Ministério Público e da classe
cer favorável rejeitado, em 23/09/2015,
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (Ctasp) da
Câmara Federal, em sessão acompanhada pela APMP. Já neste ano, em
03/05, o projeto recebeu Regime de
Urgência por solicitação do deputado
federal Rogério Rosso (PSD/DF) - cerca de um mês depois de o parlamentar ter se reunido com diretores da
APMP para discutir esse tema. O relator do PL, deputado Fábio Ramalho
(PMDB/MG), que garantiu a aprovação
da matéria no dia 1º/06, foi visitado
pela diretoria da APMP em diversas
ocasiões, quando se comprometeu a
dar prioridade e celeridade ao assunto.
No dia 17/05, em Brasília, Marcelo Rovere, 1º tesoureiro da APMP,
e Cyrdêmia da Gama Boto, diretora do Departamento de Aposentados, conversaram sobre os PLs com
Beto Mansur (PRB/SP), 1º secretário da Câmara Federal, que depois,
no dia 1º/06, presidiu a mesa da
Casa quando o PL 2646 foi aprovado.
DIÁLOGO FREQUENTE - Neste
primeiro semestre, também representaram a APMP em Brasília, em diálogo
frequente com parlamentares de di-

versos partidos, o 1º vice-presidente,
Marcio Sérgio Christino (que integra o
Conselho Superior do Ministério Público/CSMP), o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues (membro do Conepi), um dos diretores do
Departamento de Prerrogativas Funcionais, Cássio Roberto Conserino, um
dos diretores do Departamento de Relações Públicas, José Carlos Guillem
Blat, e um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos, Renato Kim Barbosa (membro do Conepi).
ÓRGÃO ESPECIAL – Em reunião
do Órgão Especial realizada no dia 1º/06,
o procurador José Oswaldo Molineiro
foi à tribuna para comunicar sobre a
visita feita ao Congresso Nacional junto com o 1º secretário da APMP, Paulo
Penteado Teixeira Junior. Como membro da Comissão de Aposentados do
Órgão Especial, falou sobre o trâmite
das Propostas de Emendas à Constituição (PECs) 555/2006, que extingue
a cobrança da contribuição sobre os
proventos de aposentados e pensionistas; e 56/2014, que versa sobre o
pagamento de proventos integrais aos
aposentados por invalidez permanente.

Pedro Eduardo de Camargo Elias, Felipe Locke Cavalcanti,
senador Ronaldo Caiado e Paulo Penteado Teixeira Junior

Senador José Aníbal, Felipe Locke Cavalcanti, Pedro
Eduardo de Camargo Elias e Paulo Penteado Teixeira Junior

Presidente Michel Temer declara ser
favorável à aprovação dos projetos
No dia 21/06, em entrevista
concedida ao jornalista Roberto Dávila, da TV GloboNews, o presidente da República em exercício, Michel
Temer (PMDB), demonstrou ser favorável à aprovação dos Projetos de
Lei Complementares (PLCs) 27/2016
e 28/2016, que pretendem reajustar,
respectivamente, os subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do procurador-geral da República (PGR). Se aprovado, o PLC referente à Suprema Corte terá reflexo para
os membros do Ministério Público. A
diretoria da APMP está acompanhando continuamente o trâmite dos dois
projetos em Brasília desde o início.
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“Os acordos feitos são favoráveis ao governo [federal], mesmo
porque possuem índices abaixo da
inflação”, afirmou Michel Temer, na
entrevista à GloboNews. “Os servidores públicos em geral, mas basicamente os do Judiciário, estavam
sem aumento real há bastante tempo. Acordos piores poderiam vir. Eu
disse que é melhor votar logo isso e
liquidar o assunto”, garantiu o presidente da República em exercício,
referindo-se não apenas a estes dois
projetos, mas ao pacote de reajustes no qual ambos estarão incluídos, que foi votado e aprovado pela
Câmara Federal no início de junho.

Marcelo Rovere, a diretora do Departamento de Aposentados,
Cyrdêmia da Gama Botto, e o deputado Beto Mansur

O então senador José Serra com Renato Kim Barbosa e Tiago
Rodrigues, ambos diretores APMP e membros do Conepi
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APMP e Conamp defendem integridade
da Lei Maria da Penha no Congresso
Entidades conseguem adiamento da votação do PLC 7/2016 para aprofundar discussão

Foto: Divulgação
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A

diretoria da APMP, representada por seu presidente, Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Júnior e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias, em parceria com a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp), obteve mais um êxito na capital federal. Após reunião com os
senadores Aluysio Nunes Ferreira
(PSDB/SP), Ana Amélia (PPS/RS), Simone Tebet (PMDB/MS) e Martha Suplicy (PMDB/SP) no dia 07/06, a votação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 7/2016, que altera prejudicialmente a Lei Maria da Penha (Lei
1.340/2006), foi adiada na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Isso graças a um pedido de vista coletiva das senadoras Martha Suplicy e Simone Tebet, que consideraram um risco alterações em uma Lei
tão importante sem uma discussão
mais aprofundada do assunto. A senadora Ana Amélia (PP/RS) concordou com a necessidade de analisar
a proposta sem pressa. O relator da
matéria, Aloysio Nunes Ferreira, líder do governo federal no Senado,
foi inicialmente favorável ao projeto.
A p olêmic a diante do PLC
7/2016 é que o projeto inclui, entre

Paulo Penteado Teixeira Junior, a senadora Martha Suplicy e Felipe Locke Cavalcanti no Senado Federal

outras mudanças, a permissão para o
delegado de polícia aplicar provisoriamente, até decisão judicial, medidas de
proteção à mulher vítima de violência
doméstica. O grande risco da aprovação deste projeto são as medidas cautelares concedidas pela autoridade policial, que passaria a exercer, de fato,
jurisdição. Para as associações, é um
desrespeito à luta histórica dos Ministérios Públicos pela afirmação dos di-

reitos humanos das mulheres e a tudo
o que representa a Lei Maria da Penha.
A APMP vem demonstrando sua
preocupação e profundo respeito ao trabalho desenvolvido pelas promotoras
que estão à frente do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid)
sobre o tema. Há dois anos, a Associação criou o Departamento APMP Mulher, que vem trabalhado combativamente para garantir a isonomia de gênero.

LANÇAMENTO NA PUC-SP - O livro “O Novo Código de Processo Civil brasileiro, um enigma a ser decifrado - Percepções cognitivas na interpretação da norma” foi lançado no dia 08/06,
em evento realizado na Pontifícia Universidade Católica (PUC)
de São Paulo, na capital paulista. Uma das coautoras da obra é
a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, que é uma das
diretoras do Departamento APMP Mulher na entidade de classe
e que integra, também, o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi). Ela recepcionou colegas como José Oswaldo
Molineiro (foto), um dos assessores especiais da Presidência da
APMP e membro do Órgão Especial do Colégio de Procuradores.
O livro tem como coordenadora Maria Cordeiro Leite dos Santos
e como coordenadora Marilene Araújo, e os outros coautores
são Caio de Souza Cazarotto, Carla Noura Teixeira, Elaine Cristina
Pardi Domingues, Marcelo José Grimone e Pedro Pereira Gomes.
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Fotos:APMP
Flávia Piovesan, Mágino Alves Barbosa, ministro da Justiça Alexandre de Moraes, procurador-geral Gianpaolo Poggio Smanio, Fátima Pelaes e Celso Perioli

MPSP e autoridades estaduais e federais
dialogam sobre violência doméstica
PL de autoria de diretoras da APMP Mulher foi uma das pautas do encontro realizado em São Paulo

N

diretoras da APMP Mulher e presentes
ao evento no MPSP, em companhia de
outras duas diretoras do Departamento,
Fabiana Dal’Mas Rocha Paes e Fabíola
Sucasas Negrão Covas (Daniela Hashimoto e Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli também dirigem a APMP Mulher).
O PL em questão autoriza o Poder Executivo a promover o Pacto Federativo de Igualdade entre Homens e
Mulheres e fixar março como mês dedicado a promoção da equidade de gênero. Ele foi apresentado em março deste
ano como PL pelo deputado federal Delegado Edson Moreira (PR/MG). “Gostaria de fazer um pedido especial à secretária nacional de Política para as Mulheres, aqui presente. Nesse PL, tratamos
mais da questão preventiva do que da
seara penal. Tratamos da questão da discriminação, da perspectiva de gênero. É
um projeto importante para a sociedade”, explicou Celeste Leite dos Santos.
Por sua vez, Maria Gabriela Prado
Manssur falou sobre seu projeto “Hora
de Despertar”, que teve trabalo-piloto
em Taboão da Serra (SP). “É uma iniciativa de ressocialização do agressor, feita
em parceria com o Poder Judiciário e as
secretarias municipais para tratamento
de álcool e drogas, reinserção no mercado de trabalho e esporte também. Depois
de quatro anos, a redução é de 10% nos

casos de agressão contra a mulher. Em Taboão da Serra já é Lei e protocolamos um
Projeto de Lei na Assembleia [Legislativa]
de São Paulo para que seja Lei Estadual”,
explicou a promotora, sugerindo ainda
que seja feita uma campanha nacional.
PROJETOS PRIORITÁRIOS - Entre
os muitos PLs em andamento no Congresso Nacional, os prioritários, segundo as promotoras do Gevid, versam sobre desobediência de medidas protetivas, veiculação de imagens na Internet, regulamentação do assédio sexual fora do ambiente de trabalho e reeducação do agressor. “Pretendemos
implementar projetos que já são vitoriosos no MPSP”, afirmou a promotora
Valéria Diez Scarance Fernandes, coordenadora nacional da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Copevid)
do Grupo Nacional de Direitos Humanos
do Ministério Público, vinculado ao Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais
de Justiça dos Estados e da União (CNPG).
O Ministro Alexandre de Moraes
destacou que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma das prioridades do novo governo federal e que está
colhendo sugestões e conhecendo experiências bem sucedidas: “Nossa ideia é
replicar iniciativas exitosas para avançar,
criando um plano nacional de efetividade”.

Foto: Assessoria de Imprensa/MPSP

o dia 13/06, no edifício sede do
Ministério Público do Estado de
São Paulo (MPSP), foi realizado um evento para fortalecer o combate à violência doméstica. Compareceram o ministro Justiça, Alexandre de
Moraes, o secretário nacional de Segurança Pública, Celso Perioli, a secretária nacional de Políticas para Mulheres, Fátima Pelaes, a secretária nacional de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, o secretário da Segurança Pública
do Estado de São Paulo, Mágino Alves
Barbosa, e o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, além
de promotoras de Justiça do Grupo de
Enfretamento da Violência Doméstica
(Gevid) e de diretoras do Departamento APMP Mulher da entidade de classe.
A reunião teve como objetivo discutir formas de aprimorar e tornar ainda
mais efetivo o trabalho com esse foco
realizado pelo MPSP. Um dos pedidos
das promotoras presentes foi o acompanhamento mais próximo e detalhado
dos Projetos de Lei (PLs) sobre o tema
em andamento no Congresso Nacional.
Entre eles, o PL 4828/2016, que está sendo analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara Federal e que tem como autoras
as promotoras Celeste Leite dos Santos
e Maria Gabriela Prado Manssur, ambas

Promotora de Justiça Maria Gabriela Prado Manssur
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Valéria Scarance Fernandes e Fabíla Sucasas Covas

Celeste Leite dos Santos e secretária Fátima Pelaes

7

PGJ diz que Conepi deve se tornar órgão
efetivo da Administração Superior do MP
Entre 2015 e março deste ano, o colegiado possou por ‘vácuo funcional’ de mais de sete meses
Foto: APMP

O

Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) deverá ser efetivado como órgão
da Administração Superior do Ministério
Público de São Paulo (MPSP), foi o que
garantiu o procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, durante reunião do colegiado realizada em 03/06.
“Pretendo elaborar um Projeto de Lei
para que o Conepi tenha uma participação mais efetiva na Instituição. Juntos,
queremos construir a política do MPSP,
com soluções possíveis, alternativas, independente de qualquer questão política interna”, afirmou.
O Conepi foi instituído por Ato do
PGJ como órgão consultivo e não deliberativo. Entre 2015 e março deste ano
(quando os integrantes finalmente tomaram posse, cinco meses após serem
eleitos), o colegiado por um vácuo funcional de mais de sete meses, já que a
convocação das reuniões dependia exclusivamente da Administração Superior
e foi seguidamente adiada. “Quero que
tenham liberdade para dizer que quise-

Primeira reunião do Conepi com a presença do procurador-geral Gianpaolo Smanio ocorreu no dia 03/06

rem”, ressaltou Gianpaolo Smanio. Durante a reunião de 03/06 do Conepi foram tratados diversos assuntos de interesse da primeira instância. Inclusive, foi
entregue ao PGJ um documento contendo todas as deliberações do colegiado
nos dois últimos anos, que foram acolhi-

Representantes do colegiado vão
participar de grupos de trabalho
Na reunião de 03/06 do Conepi
ficou definido ainda, por maioria de
votos, que conselheiros do colegiado
vão integrar os três novos Grupos de
Trabalho criados pela ProcuradoriaGeral de Justiça para discutir políticas internas da Instituição, ao lado
de membros do Conselho Superior
do Ministério Público (CSMP), do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, da Corregedoria-Geral, da
Ouvidoria e de promotores designados pelo PGJ.
Os três novos Grupos de Trabalho são: o de Racionalização da Intervenção do Ministério Público na
primeira instância, que discutirá te-

8

mas que interferem no trabalho direto dos promotores de Justiça, como
os novos Códigos de Processo Penal
e Civil, a digitalização de processos e
o sistema E-Saj; o grupo de Reclassificação de Entrâncias, que pretende
eliminar os “gargalos” da carreira; e,
por fim, o grupo de Projeto de Calendário Eleitoral Único no MPSP, visando otimizar o tempo, o gasto orçamentário e a necessidade de deslocamento dos colegas.
Estes dois últimos temas já
haviam sido abordados neste ano no
CSMP pelo conselheiro Marcio Sérgio Christino, que é, também, o 1º
vice-presidente da APMP.

das e ainda não atendidas pela Procuradoria-Geral. A esse respeito, Gianpaolo
Smanio se comprometeu a fazer levantamento para “responder adequadamente, item por item”. Além disso, foram
abordados assuntos como a digitalização de processos, os problemas com o
sistema E-Saj, os afastamentos e vacância de cargos, com solicitação de listagem para que os conselheiros possam
se posicionar, as audiências de custódia,
a autorização de rubrica orçamentária
para investigações cíveis e criminais e
a recomendação do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) para a estruturação das Promotorias de Justiça
da Infância e Juventude.
‘LEALDADE E TRANSPARÊNCIA’
- Na reunião do Conepi de 03/06, o PGJ
Gianpaolo Smanio se referiu à APMP:
“Não quero que haja o menor vestígio
de conflito. Já chamei o presidente da
Associação e a diretoria esteve presente
em meu gabinete. Estivemos juntos em
Brasília e em inúmeras situações, como
acho que deva ser”. O PGJ complementou: “Estarmos juntos não afasta divergência, que é absolutamente necessária,
mas deve ser colocada com lealdade e
transparência, como vem acontecendo”.
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APMP apoia campanha do Fussesp
e recebe visita de sua presidente
Entidade de classe coleta roupas e cobertores para Fundo Social presidido pela primeira-dama do Estado
Fotos: Marcelo Pereira/APMP

A

diretoria da APMP recebeu no dia
24/06 a visita da presidente do
Fundo Social de Solidariedade (Fussesp) e primeira-dama do Estado, Maria
Lúcia “Lu” Alckmin, na Sede Executiva, localizada no edifício sede do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). A entidade de classe disponibilzou duas caixas
para recolher roupas e cobertores para a
Campanha do Agasalho do Fundo Social,
uma na Sede Executiva e outra na Barra
Funda, na capital. O estoque de roupas
será distribuído conforme o cronograma
do Fundo. O objetivo é arrecadar cobertores e roupas em boas condições de uso.
A diretoria da APMP acompanhou
o lançamento da Campanha do Agasalho
2016, lançada pelo Fussesp em 18/05, no
Cinema PlayArte Bristol, em São Paulo, com
as presenças de sua presidente, Maria Lícia
“Lu” Alckmin, e do governador do Estado,
Geraldo Alckmin. Em sua visita à entidade
de classe, em 24/06, a primeira-dama concedeu entrevista exclusiva sobre o seu trabalho para a TV APMP. A matéria, veiculada
no site da Associação, será transcrita para

Maria Lúcia ‘Lu’ Alckmin foi recepcionada pela diretoria da APMP e pelo procurador-geral na Sede Executiva

integrar o livro que será lançado pela diretoria da APMP Mulher, “As Especialistas”.
Recepcionaram a presidente da
Fussesp e primeira-dama do Estado na
APMP o presidente da Felipe Locke Cavalcanti, 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, a diretora
do Departamento de Relações Públicas
e Eventos, Paula Castanheira Lamenza,

um dos diretores do Departamento de
Apoio aos Substitutos, Renato Kim Barbosa, e três das diretoras da APMP Mulher,
Celeste Leite dos Santos, Gabriela Prado
Manssur e Fabiana Dal`Mas Rocha Paes.
Também estavam presentes o
procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais, José Antonio Franco da Silva, e o secretário estadual de
Energia, José Carlos de Souza Meirelles.

Galeria do CSMP recebe retrato de Motauri Ciocchetti de Souza
ça, Gianpaolo Poggio
Smanio, e o homenageado estava acompanhado por sua
mãe, a procuradora
de Justiça aposentada e assessora especial da Presidência
da APMP, Nair Ciocchetti de Souza, por
sua esposa, Andrea
Chiari Ciochetti de
Souza, e pelos filhos
Motauri Ciochetti de Souza descerrou retrato com seus familiares e o PGJ
Lorenzo e Thomas.
Em ato solene no dia 21/06, o
A diretoria da APMP esteve repreprocurador e Justiça Motauri Ciocchetti sentada, ainda, pelo seu presidente, Felipe
de Souza passou a figurar na Galeria de Locke Cavalcanti, pelo 1º vice-presidenRetratos dos Ex-Secretários do Conselho te e conselheiro do CSMP, Marcio Sérgio
Superior do Ministério Público (CSMP), Christino, e pelo 1º secretário, Paulo Peninaugurada em outubro de 2015. A so- teado Teixeira Junior. Compareceram ao
lenidade de descerramento foi coor- evento o secretário de Segurança Públidenada pelo procurador-geral de Justi- ca do Estado de São Paulo, Mágino Bar-
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bosa Alves, e os subprocuradores-gerais de Justiça Mário Luiz Sarrubbo (de
Políticas Criminais e Institucionais) e
Paulo Sérgio de Oliveira e Costa (Planejamento Institucional). Os três foram conselheiros do CSMP no biênio
2014-2015, no qual Motauri Ciocchetti
de Souza foi o secretário do colegiado.
Também prestigiaram o evento
o secretário do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, Walter Paulo Sabella, o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais, José Antonio Franco da Silva,
o corregedor-geral Paulo Afonso Garrido de Paula, o ouvidor-geral Roberto
Fleury de Souza Bertagni, o diretor do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional/Escola Superior do Ministério
Público (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da
Ponte, e o corregedor-geral da Administração de São Paulo, Ivan Agostinho.
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Fotos: Marcelo Pereira/APMP
Mais de uma centena de colegas se reuniram no Grande
Hotel, em Campos do Jordão, entre os dias 9 e 12 de junho

Paula Lamenza, Gabriel Bittencourt Perez, Marcio Christino, Norma Cavalcanti, Felipe Locke, Gianpaolo Smanio, Jos

Congresso dos Aposentados t

‘Nós todos lutamos pela mesma causa’, afirma Gianpaolo Poggio Smani
Cyrdêmia da Gama Botto, José Oswaldo Molineiro e
Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, conselheiro do CNJ

Pedro Eduardo de Camargo Elias, Celeste Leite dos
Santos, Marcio Sérgio Christino e a advogada Fabiana Mendes

Congresso dos Aposentados organizado e realizado pela
APMP teve diversas atividades de lazer, como show musical
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M

ais de uma centena de colegas
se reuniram no Grande Hotel,
em Campos do Jordão (SP), entre os dias 09 e 12/06, no XII Congresso
dos Promotores e Procuradores de Justiça Aposentados do Ministério Público do Estado de São Paulo, organizado
e realizado pela APMP. Esta edição foi
histórica pela presença - e participação
ativa - do procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, que reforçou
a mensagem de pacificação e de união:
“No MPSP, nós podemos ter divergências internas sobre determinados assuntos. Isso faz parte da vida, uns pensam de uma maneira, outros de outra.
Mas temos sempre convergência institucional: nós todos lutamos pela mesma
causa, queremos a mesma coisa. Temos
que estar juntos, precisamos ficar juntos, é assim que a gente fica mais forte
e consegue conquistar as coisas”. O PGJ
destacou ainda que seu pai, Luiz Antonio Mascaro Smanio, é procurador de
Justiça aposentado do MPSP.
O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, ressaltou: “É uma ocasião histórica e muito especial, uma alegria imensa, porque, pela primeira vez
na história, temos a participação de
um procurador-geral de Justiça no Congresso. Isso comprova o merecimento
daqueles que construíram o Ministério Público de hoje: os aposentados”.

E completou com um comentário convergente à manifestação do PGJ: “Para
vencer a crise, só com união total. Agora sim, temos um verdadeiro time no
MPSP”. Além do PGJ, o evento foi prestigiado por outras autoridades do sistema de Justiça, como Norma Angélica
Reis Cardoso Cavalcanti, presidente da
Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), Arnaldo
Hossepian Salles Lima Junior, membro
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, subprocurador-geral de Justiça de Planejamento Institucional do MPSP.
Representando Órgão Especial
do Colégio de Procuradores estava José
Oswaldo Molineiro, que integra a Comissão de Aposentados daquele colegiado
e é, também, um dos assessores especiais da Presidência da APMP; representando o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) estava Marcio Sérgio
Christino, que é o 1º vice-presidente da
entidade de classe; e representando o
Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi) estavam Celeste Leite
dos Santos e Pedro Eduardo de Camargo Elias (coordenador-geral dos Grupos
de Estudos), que na APMP são, respectivamente, uma das diretoras do Departamento APMP Mulher e um dos membros do Conselho Fiscal. Da entidade de
classe compareceram ainda o 2º vice-
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Norma Cavalcanti, presidente da Conamp, e as diretoras da
APMP Cyrdêmia da Gama Botto e Paula Castanheira Lamenza

sé Oswaldo Molineiro, Cyrdêmia da Gama Botto, Paulo Penteado, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Marcelo Rovere

tem presença histórica do PGJ

io, em evento organizado e realizado pela APMP em Campos do Jordão
presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o
1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, o 1º tesoureiro, Marcelo Rovere, uma das diretoras do Departamento Cultural, Beatriz Helena Ramos do
Amaral, e as responsáveis pela realização do Congresso, as diretoras dos Departamentos de Aposentados, Cyrdêmia
da Gama Botto, e de Relações Públicas
e Eventos, Paula Castanheira Lamenza.
“Todos os projetos da entidade
de classe são sempre encampados pelos aposentados”, afirmou, no evento,
Cyrdêmia da Gama Botto, que recentemente esteve em Brasília, em companhia do 1º tesoureiro Marcelo Rovere,
para acompanhar o trâmite das matérias de interesse dos colegas e da Instituição. Com o mesmo propósito, o 1º
secretário Paulo Penteado Teixeira Junior e o assessor José Oswaldo Molineiro também foram à capital federal.
“Muito proveitosa a visita ao Congresso
Nacional, tratando de assuntos institucionais do Ministério Público. Conversamos com parlamentares e autoridades
para explanar e pedir apoio acerca de
diversos Projetos de Lei, todos importantes para a preservação das prerrogativas da classe, em especial dos colegas
aposentados”, comentou José Oswaldo
Molineiro. Entre os projetos de interesse dos aposentados está a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 555/2006,
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que, se aprovada, cessará a obrigatoriedade de pagamentos dos inativos à
Previdência. Entre as dezenas de parlamentares que conversaram pessoalmente com os dirigentes da APMP estava o deputado federal Roberto Alves
(PRB/SP), que gravou um vídeo, exibido
durante o Congresso dos Aposentados
realizado pela APMP, garantindo solicitar que a PEC 555/2006 fosse colocada
em pauta o mais rápido possível.
A presidente da Conamp, Norma Cavalcanti, garantiu: “Em conjunto
com a APMP e as associações de todos
os outros Estados, estamos trabalhando diariamente no Congresso pelo interesse dos aposentados. Para as associações não há diferença entre ativos e inativos, principalmente porque foram os
aposentados que as construíram”. Por
sua vez, o conselheiro do CNJ, Arnaldo
Hossepian, adiantou que iniciou diálogo com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandoviski,
sobre questões relacionadas aos membros aposentados do Ministério Público.
“A narrativa tem que ser ampla, temos
que nos colocar à disposição de todos”,
frisou. Além do debate institucional, o
Congresso dos Aposentados organizado e realizado pela APMP teve jantares
de confraternização e diversas atividades de lazer e culturais, como show de
música, passeios e sorteios.

Paula Castanheira Lamenza, Felipe Locke Cavalcanti, Norma
Cavalcanti, PGJ Gianpaolo Smanio e Gabriel Bittencourt Perez

No Congresso: Paula Castanheira Lamenza, subprocuradorgeral Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Marcio Christino

Aposentados participaram de debates sobre temas e projetos
de seu interesse, como o trâmite da PEC 555 em Brasilia
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Palestrante do Seminário Jurídico assume
secretaria do Ministério da Fazenda
Economista Eduardo Guardia exerceu o cargo de diretor-executivo de Produtos da BM&FBovespa

O

SECRETÁRIO DO TURISMO - O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, recebeu em 09/06, na Sede Executiva, o secretário municipal do Turismo e Negócios
de São Paulo, Salvador Zimbaldi. Na ocasião, o visitante conheceu o Departamento de Turismo da Associação e sua gerente, Juliana Paula Oliveira. O secretário,
que assumiu a pasta em 2015, elogiou a estrutura do setor na entidade de classe e os diversos serviços e atendimentos oferecidos aos associados. E conversou, também, sobre os desafios de sua gestão, o trabalho que
desenvolve e a expansão do turismo na capital paulista.
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Fotos: APMP

economista Eduardo
junto da Secretaria de PolítiGuardia, um dos paca Econômica e assessor do
lestrantes no XLIII Seministro do Planejamento. O
minário Jurídico dos Grupos de
secretário do Ministério da FaEstudos, realizado pela APMP
zenda é doutor em Economia
no Guarujá em dezembro de
pelo Instituto de Pesquisas Eco2015, foi anunciado em 03/06
nômicas da Faculdade de Ecocomo secretário executivo do
nomia e Administração da UniMinistério da Fazenda. Na equiversidade de São Paulo (Fipe/
pe econômica do governo feUSP) e já foi professor do Dederal, está lidando com a atual
partamento da Faculdade de
situação das contas públicas,
Economia e Administração da
que passam por forte deterioPontifícia Universidade Católica
ração. Aliás, o tema da expode São Paulo (PUC-SP).
sição de Eduardo Guardia no
MINISTRO DA JUSTIÇA
evento da APMP foi justamente
– Outro palestrante no XLIII Se“Perspectiva econômica atual”.
minário Jurídico dos Grupos de
Guardia, que desde
Estudos foi Alexandre de MoGuardia apresentando palestra ‘Perspectiva econômica atual’ no Seminário
maio de 2013 exerceu o carraes, que naquela época ocugo de diretor-executivo de Propava o cargo de secretário da
dutos da BM&FBovespa, onde também mente, secretário da Fazenda do Esta- Segurança Pública do Estado de São Paufoi diretor-executivo-financeiro, já foi se- do de São Paulo. Antes, ocupou tam- lo e que, no mês de maio, foi nomeado
cretário do Tesouro Nacional no gover- bém as funções de secretário-adjunto ministro da Justiça. O tema de sua expono Fernando Henrique Cardoso, entre do Tesouro Nacional, assessor Especial sição no evento da APMP foi “Ministério
abril e dezembro de 2002 e, posterior- do Ministro da Fazenda, secretário-ad- Público e Segurança Pública”.

VISITA DA ARPEN E ANOREG – A diretoria da APMP recebeu, em 30/05, visita da presidente da Associação dos
Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP), Monete Hipólito, da diretora da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg), Karine Boselli, e do titular do 16º Cartório
de Registro Civil da Mooca, Luiz Orlando de Barros Segala. Eles foram recepcionados pelo presidente Felipe
Locke Cavalcanti, o 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o 2º tesoureiro, Francisco Antonio Gnipper Cirillo.
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Foto: Marcelo Pereira/APMP
Na frente, a partir da esquerda, o 7º é o ministro Alexandre de Moraes, seguido do governador Alckmin, do PGJ Gianpaolo Smanio e do ministro Lewandowski

‘A APMP tem papel importantíssimo’, diz o
procurador-geral, em sua posse solene
Felipe Locke Cavalcanti compôs mesa da solenidade e discursou; entidade de classe ofereceu coquetel

N

a noite de 17/06, Gianpaolo Poggio Smanio tomou posse solenemente como procurador-geral de
Justiça em cerimônia realizada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital, cerca de um mês após sua posse administrativa e início efetivo da gestão para
o biênio 2016-2018. Em seu discurso de
posse, o PGJ citou diversas vezes a APMP,
frisando que ela tem “um papel importantíssimo” e destacando que a experiência
como diretor da entidade de classe, entre
1992 e 1994, foi o início de sua trajetória
política no Ministério Público de São Paulo
(MPSP). Logo após a solenidade de posse
do PGJ, a APMP ofereceu coquetel na sede
do Iate Clube de Santos, em Higienópolis.
“Na presença do presidente da Associação, Felipe Locke Cavalcanti, saúdo
todos os promotores e procuradores de
Justiça do Estado de São Paulo, da ativa e
aposentados. A APMP tem um papel importantíssimo na construção do nosso Ministério Público”, afirmou, em seu discurso, Gianpaolo Smanio. “Tive a honra de ser
nomeado após ter sido eleito pelos meus
colegas”, acrescentou. Nos meses de março e abril, a APMP realizou campanha para
que o mais votado fosse nomeado PGJ, coletando mais de 600 assinaturas, que foram entregues no Palácio dos Bandeirantes no dia 09/04, data do pleito no MPSP.
Completaram a mesa da solenidade o presidente do Supremo Tribunal
Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo Levandowski;
o ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Antonio Herman de Vasconcellos Benjamin, Paulo Dias de Moura Ribeiro e Rogério Schitti Machado Cruz; o
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reitor da Universidade Mackenzie, Benedito Guimarães Aguiar Neto; os ministros
de Estado Alexandre de Moraes, da Justiça e Cidadania (na ocasião representando
o presidente da República em exercício,
Michel Temer), José Serra, das Relações
Exteriores, Sérgio Westthalen Etchgoyen,
do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, e Torquato Jardim, da Transparência, Fiscalização e Controle; os secretários nacionais do Consumidor, Armando Rovai, e de Justiça e Cidadania, Gustavo José Marrone de Castro Sampaio; o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin; o senador Aloysio Nunes Ferreira (representando a Presidência
do Senado); o deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (representando a Presidência
da Câmara Federal); o ex-governador de
São Paulo, Cláudio Lembo; o presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp), Fernando Capez; o exPGJ e atual secretário do Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa; o presidente da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), Antonio Donato; o presidente do Tribunal
de Contas do Estado (TCE), Dimas Ramalho; o desembargador e vice-presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP), Ademir de Carvalho Benedito (representando a Presidência do TJSP);
o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Silvio Hiroshi Oyama; o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Mário Devienne Ferraz; o procurador-geral
de Justiça de Goiás e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais
de Justiça dos Estados e da União (CNPG),
Lauro Machado Nogueira; o presidente

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP), Marcos da Costa (representando o presidente do Conselho Federal da OAB); o diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte; o
corregedor-geral do MPSP, Paulo Afonso Garrido de Paula; o ouvidor do MPSP,
Roberto Fleury de Souza Bertagni; o secretário do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, Walter Paulo Sabella (que
foi presidente da APMP na gestão em que
Gianpaolo Smanio integrou a diretoria); e
o secretário do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), Tiago Cintra Zarif.
Além do presidente Felipe Locke
Cavalcanti, representaram a APMP na cerimônia de posse do PGJ Gianpaolo Smanio a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, a diretora de Relações Públicas e de Eventos,
Paula Castanheira Lamenza (responsável
pela organização e realização do coquetel que a APMP ofereceu após a solenidade de posse do PGJ), um dos diretores do
Departamento de Gestão Ambiental, Luís
Paulo Sirvinskas (que é, também, um dos
conselheiros do CSMP), um dos diretores
do Departamento de Segurança, Gabriel
Cesar Zacaria de Inellas (presidente da Comissão Processante do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores do MPSP), uma
das diretoras do Departamento APMP Mulher, Cleleste Leite dos Santos, e o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo
Elias (coordenador geral dos Grupos de
Estudos) – os dois últimos representando ainda, na ocasião, o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).
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JN E G1 ENTREVISTAM
DIRETOR DA APMP
Reportagens do Jornal Nacional e do portal de notícias G1, ambos
da Rede Globo, entrevistaram Tiago
de Toledo Rodrigues, 2º secretário da
APMP, sobre o caso do menino Italo, de
10 anos, que foi morto em uma ação
policial no bairro do Morumbi, no dia
02/06, depois de roubar um carro em
um condomínio com a ajuda de um colega de 11 anos e fugir. O promotor de
Justiça atua na área da Infância e Juventude e, além de compor a diretoria da
entidade de classe, integra, no Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP), o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).

Iniciativa do MP reduz valor
do seguro de carros em Mogi
Promotores, Prefeitura e polícias implantaram Plano de Segurança
Foto: Edson Martins/O Diário - Mogi das Cruzes

APMP NA IMPRENSA

JB E CONJUR PUBLICAM
ARTIGOS DE PROMOTORA
A promotora Fabiana Dal’Mas
Rocha Paes, uma das diretoras da APMP
Mulher e integrante do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica
(Gevid), teve dois artigos de sua autoria divulgados na imprensa: o primeiro, “Estupro: crime e consentimento”,
foi publicado em 06/06 pelo Jornal do
Brasil, e o segundo, “A cultura do estupro não apenas existe, mas também
mata”, na coluna “MP em Debate” do
portal Consultor Jurídico (Conjur), no dia
13/06. Antes, em 30/05, a APMP divulgou Nota de Repúdio referente ao caso
de uma menor que teria sido vítima de
estupro coletivo no Rio de Janeiro (RJ).

DIRETORA DA APMP
INTEGRA ‘TV MULHER’
Maria Gabriela Prado Manssur,
uma das diretoras da APMP Mulher, integra a equipe da nova versão do programa “TV Mulher”, com a apresentadora original Marília Gabriela, que
estreou no canal Viva no dia 31/05. A
promotora de Justiça participa falando
sobre direitos da mulher. Também fazem parte da equipe do programa a escritora, atriz e apresentadora Fernanda
Young, a jornalista Flávia Oliveira, colunista do jornal O Globo, a psicanalista e
escritora Regina Navarro Lins, o estilista Ronaldo Fraga e o escritor Ivan Martins. O “TV Mulher” vai ao ar no canal
Viva sempre às terças-feiras, às 22h30.
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Reunião entre promotores de Justiça, policiais e autoridades municipais para tratar do projeto de segurança

O

jornal Diário, de Mogi das Cruzes, noticiou mais um resultado
importante do Projeto de Segurança Pública implementado pela Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes
em atuação integrada com a Prefeitura
local e as Polícias Civil e Militar. Conforme a notícia, o Sindicato dos Corretores de Seguro no Estado de São Paulo
(Sincor-SP) informou que, com pouco
mais de um ano de existência do Projeto de Segurança Pública, a redução
nos índices de roubos e furtos de veículos na região de Mogi das Cruzes fez
com que o preço dos seguros caísse, em
média, 5% naquela comarca. A variação reflete ações como, por exemplo,
a implantação da barreira eletrônica,
com câmeras de monitoramentos nas
entradas e saídas da cidade ligadas ao
banco de dados das Polícias.
A mídia local tem reverberado
os resultados de diminuição dos índices
criminais em Mogi das Cruzes que levaram à redução dos valores dos seguros na cidade. Notícia publicada no dia
15/04 pelo Portal News registrou que
“os índices criminais de Mogi das Cruzes apresentaram queda depois que as
barreiras eletrônicas foram instaladas
nas principais vias de acesso do município. De acordo com informações do
Comando de Policiamento da Área Metropolitana (CPAM) 12, os roubos, fur-

tos, roubos de veículos e roubo de carga caíram desde que os equipamentos
foram implantados, em abril de 2015.
Em um ano, houve uma queda de 40%
dos roubos de carga, 24,5% de roubos
e furtos de carros e 15% dos roubos”.
A notícia prossegue: “Em janeiro
de 2015, a Prefeitura de Mogi, as polícias Civil e Militar, além do Ministério
Público, firmaram o Plano de Segurança Pública, que previa a integração dos
órgãos para desenvolver um trabalho
no setor. De junho de 2014 a março de
2015, foram registrados 1.482 roubos,
com exceção de veículos, de junho de
2015 a março de 2016, esse número
caiu para 1.259. Furto e roubos de veículos somavam 1.229 e chegaram a
928. Já os roubos de carga caíram de
25 para 15”, disse, ao Portal News, o
coronel Mauro Lopes.
O Projeto de Segurança Pública
de Mogi das Cruzes foi idealizado pelos promotores de Justiça de Mogi das
Cruzes, Nathan Glina e Renato Kim Barbosa (que é um dos diretores do Departamento de Apoio aos Substitutos na
APMP e, também, integrante do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais), com a adesão de outros, que desenvolveram a proposta e, em reuniões prévias, propuseram a assinatura
do documento aos demais órgãos de
segurança pública da Comarca.
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Na Jovem Pan, presidente da APMP fala
sobre o instituto da delação premiada
Programa conduzido pelo jornalista Tiago Uberrreich teve participação do advogado Eduardo Kuntz
Foto: Reprodução

O

presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, participou no
dia 20/06 do programa “Os dois
lados da moeda”, da Rádio Jovem Pan,
para falar sobre o instituto da delação
premiada. O debate conduzido pelo jornalista Tiago Uberrreich contou ainda
com a participação do advogado criminalista Eduardo Kuntz e teve intervenção ao vivo dos ouvintes. Recentemente,
em 16/05, o auditório da APMP recepcionou a palestra “Técnicas e estratégias para a colaboração premiada”, ministrada por Diogo Castor de Mattos e
Roberson Henrique Pozzobon, que são
procuradores da República do Estado
do Paraná e membros da equipe de investigação da Operação Lava Jato, um
evento idealizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/ Escola Superior do Ministério Público (Ceaf/
ESMP), com apoio da entidade de classe, que reuniu mais de 150 membros do
Ministério Público e da Magistratura.
“A delação premiada tem causado muita polêmica mas certamente tem
trazido muitos frutos na persecução criminal e mudando um pouco a história
do nosso país. Sou favorável mas, evidentemente, todo instituto novo no Direito vai sofrendo aprimoramentos legislativos ou da própria jurisprudência
a respeito de sua aplicação”, afirmou
Felipe Locke Cavalcanti, na Jovem Pan.
No fim do programa, o advogado Edu-

Felipe Locke Cavalcanti, Tiago Uberreich e Eduardo Kuntz durante o programa ‘Os dois lados da moeda’

ardo Kuntz ressaltou: “Agradeço a Rádio Jovem Pan e a honra de estar numa
bancada com uma pessoa tão preparada
como o dr. Felipe, figura ilustre e ímpar
do Ministério Público, que representou
muito bem no CNJ [Conselho Nacional
de Justiça]. Defendo que deveria ter sido
o procurador [geral de Justiça] naquela
indicação, enfim, conturbada na gestão
passada [em 2012, quando Felipe Locke
Cavalcanti foi eleito como o mais votado
pela classe mas não foi nomeado PGJ], a
ele toda a minha homenagem”.
O presidente da APMP concluiu:
“Gostaria de agradecer o dr. Eduardo

Kuntz, é um prazer e uma honra tê-lo
debatendo aqui conosco. É evidente que
não concordamos com tudo, mas tenho
certeza que o debate gera frutos e que
certamente vamos aprimorar a aplicação do instituto [da delação premiada].
É do debate que surgem as boas ideias.
Gostaria de agradecer também ao Tiago
Uberreich e à Jovem Pan por esta oportunidade, e mais ainda ao seu público
qualificado, que nos prestigia. É sempre
uma honra estarmos aqui defendendo o
Estado Democrático de Direito, pleno,
e mais segurança, mais justiça e menos
impunidade pra todos nós”.

Record entrevista promotor Gustavo Albano sobre o tema

Heródoto Barbeiro e Gustavo Albano Dias da Silva
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No mesmo dia da participação do
presidente da APMP em programa da Rádio Jovem Pan, 20/06, o promotor de Justiça do Patrimônio Público de Osasco Gustavo Albano Dias da Silva concedeu entrevista ao jornalista Heródoto Barbeiro, âncora do jornal da Record News, justamente
sobre o instituto da delação premiada. O
promotor participa das investigações referentes a um esquema de corrupção na
Câmara Municipal de Osasco que, no dia
15/03, teve homologado, pelo Conselho
Superior do Ministério Público (CSMP), o
primeiro acordo de delação premiada em
âmbito estadual no país (conforme notí-

cia publicada com exclusividade na página 19 do Boletim APMP em Ação nº 34).
Em sua entrevista exibida pelo jornal da Record News, Gustavo Albano Dias
da Silva rebateu críticas de que a delação
premiada seria uma de forma de violar
o Estado Democrático de Direito. “São
tentativas dos advogados de deturpar a
chamada colaboração premiada, pois há
o questionamento em conseguir as informações através de suspeitos presos”. E
completou: “Na Operação Lava-Jato, somente 20% das delações foram realizadas por pessoas presasm, as outras 80%
foram feitas por pessoas em liberdade”.
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Novo Núcleo da ESMP e auditório são
inaugurados em São José dos Campos
APMP foi representada pelo 1º vice-presidente Marcio Christino em evento realizado em 08/06
Fotos: Divulgação

N

o dia 08/06, a Comarca de São
José dos Campos passou a contar com um Núcleo da Escola
Superior do Ministério Público (ESMP),
sob coordenação do diretor do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/ESMP (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos
da Ponte. Este é o 21º Núcleo Regional
mantido pela entidade para o aperfeiçoamento dos membros do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MPSP).
Na solenidade de inauguração,
conduzida pelo diretor da ESMP e pelos
coordenadores do Núcleo, os promotores
Elaine Taborda de Ávila, Fausto Junqueira
de Paula e Flávio Boechat Albernaz, foi
inaugurado um novo auditório do MPSP,
batizado com o “Arnaldo de Carvalho
Machado”, em homenagem ao promotor de Justiça aposentado que muito colaborou com a região, falecido em 2014.
Sua esposa, Silvia de Campos Machado, descerrou a placa de inauguração
do novo espaço acompanhada pelos filhos, o juiz Gustavo de Campos Machado

Momento em que a placa de inauguração do novo Núcleo do Ceaf/ESMP e do auditório foi descerrada

e Daniela de Campos Machado, pelo genro André Dias Menezes de Almeida e pela
nora, Fabrícia Cardoso Laudares Pereira.
A diretoria da APMP acompanhou
a cerimônia, representada por seu 1º vice-presidente, Marcio Sergio Christino,
e pelo assessor especial da Presidência,
José Oswaldo Molineiro. A solenidade
contou com a presença do subprocu-

PALESTRA (1) – O presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, palestrou no dia 06/06, a convite do site jurídico “Migalhas”, no Seminário “Acordo de Leniência e Cooperação”, realizado no Hotel Tivoli, na Capital paulista. O
tema de sua exposição, sob a atenção de centenas de espectadores, foi “Responsabilidade Individual”, que teve
foco na responsabilidade de administradores e colaboradores no âmbito da Cooperação. Na mesa do evento, durante a palestra do presidente da APMP, estavam o jurista
Cristiano Ávila Maronna, sócio da Maronna, Stein & Mendes Advogados, e Fabyola Rodrigues, advogada criminalista, sócia da Demarest Advogados. Participaram de outros painéis de debate os advogados Adriana Dantas, Leonardo Ruiz Machado, Marcos Augusto Perez, Maria Isabel de Faria Perez (gerente jurídica da Petrobras), Priscila
Akemi Beltrami, Rafael Mendes Gomes e Roberto di Cillo.
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rador-geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais do MPSP, Mário
Luiz Sarrubo, representando o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, e teve palestra do procurador Pedro Henrique Demercian, tendo como debatedores Carlos Gutemberg de Santis Cunha, juiz de Direito,
e Ricardo Framil, promotor de justiça.

PALESTRA (2) – O Grupo de Estudos “Jorge Luiz Almeida”,
da região de Jundiaí, teve no dia 08/06 palestra com o
procurador de Justiça Daniel Leme de Arruda, diretor de
Prerrogativas Financeiras da APMP, que falou sobre o tema
“Questões remuneratórias – panorama atual”. Representaram a Associação, ainda, o presidente Felipe Locke Cavalcanti, o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e
o conselheiro fiscal Pedro Eduardo de Camargo Elias (que
é o coordenador geral dos Grupos de Estudos). Prestigiaram o evento, também, o subprocurador-geral de Justiça
de Planejamento Institucional, Paulo Sérgio de Oliveira
Costa, representando o procurador-geral de Justiça, o diretor geral do Ministério Público de São Paulo, Ricardo de
Barros Leonel, o coordenador dos Grupos de Estudos da
região de Jundiaí, Jorge Alberto Mamede Masseran, e o
ex-presidente da APMP e da Conamp José Carlos Cosenzo.
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Com apoio da APMP, Escola Superior
realiza palestras sobre a área eleitoral
Eventos ocorreram na Sede Social; conteúdo está disponível na área restrita do site da Associação

A

Fotos: Reprodução

Escola Superior do Ministério
Público (ESMP), com apoio da
APMP, organizou e realizou nos
dias 11 e 23/06 palestras com temas
vinculados a área eleitoral: registro de
candidaturas, Lei Ficha Limpa, captação
irregular de sufrágio, condutas vedadas
aos agentes públicos em campanha e financiamento eleitoral. Paralelas a estes
eventos, que ocorreram na Sede Social
da entidade de classe, a ESMP tem programadas visitas a todos os seus Núcleos espalhados pelo Interior do Estado.
“O objetivo é capacitar os colegas e assim levar subsídios para que
eles possam exercer a sua função eleitoral com tranquilidade e venham,
evidentemente, a contribuir para o
próprio fortalecimento da democracia”, comentou, em entrevista para a
TV APMP, o diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/
Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte. O conteúdo de todas as palestras
realizadas na Sede Social está disponível na área restrita do site da APMP.
Em 11/06, a palestra sobre registro de candidaturas foi proferida pelo
3º promotor de Justiça de Registros Públicos, designado para oficiar perante a
1ª Zona Eleitoral da Capital, José Carlos
Mascari Bonilha. Já a exposição sobre
Lei Ficha Limpa foi feita pelo procurador regional da República da 3ª Região,
Pedro Barbosa Pereira Neto. Já no dia
23/06, os palestrantes foram José Carlos Mascari Bonilha, que falou sobre
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Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, Antonio Carlos da Ponte, José Carlos Bonilha e Pedro Barbosa Pereira Neto

captação irregular de sufrágio; Pedro
Barbosa Pereira Neto, que falou sobre
condutas vedadas aos agentes públicos
em campanha; e Luiz Carlos dos Santos
Gonçalves, procurador regional da República da 3ª Região, que falou sobre
financiamento de campanhas eleitorais. O presidente da APMP, Felipe Locke
Cavalcanti, compareceu a estes eventos.

POLÍTICA DE INCLUSÃO - Outra iniciativa da ESMP relativa à área
eleitoral aconteceu em sua sede, na
cidade de São Paulo, no dia 17/06.
A exposição tratou sobre o Estatuto
da Pessoa com Deficiência e apolitica de inclusão, como procedimentos
de votos de tetraplégicos e das pessoas que têm algum tipo de deficiência.

DIREITO ELEITORAL - A procuradora de Justiça Maria Fátima Vaquero Ramalho Leyser (foto), integrante do Ministério Público Democrático (MPD), participou do programa “Gente que fala”, da ALL
TV, no dia 16/06, com transmissão ao vivo. Também participaram
o advogado especialista em Direito Eleitoral e Direito Constitucional, Renato Ribeiro, e o economista e diretor da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Ricardo Gammal. Entre
outros assuntos, os convidados discutiram o conflito da Lei com
menores de idade, a educação universitária e as eleições municipais 2016. A mediação foi feita pelo jornalista Zancopé Simões.
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Procuradora de Justiça recebe prêmio e
é empossada conselheira em Taubaté
Beatriz Helena Ramos do Amaral, diretora do Departamento Cultural da APMP, foi homenageada
Foto: Divulgação

A

Luiz Antonio Cardoso, escritor e apresentador do programa ‘Litteratudo’, e Beatriz Helena Ramos do Amaral

LIVRO (1) - No dia 08/06, foi lançado em evento realizado
na Livraria da Vila, na capital paulista, o livro “Impeachment
e democracia” (Editora CLA), de autoria do procurador de
Justiça aposentado João Benedicto de Azevedo Marques.
Em entrevista exclusiva para a TV APMP, o autor comentou:
“O impeachment exige crime de responsabilidade praticado
pelo presidente da República. Paulo Brossard, ex-ministro da
Justiça, advertiu em livro de sua autoria que o impeachment
não foi feito para resolver crises políticas; regra geral, ele
as agrava. Não se pode banalizar o uso do impeachment”.

18

berto Gomes Peixoto, José Luiz Bednarski e Paula Trindade da Fonseca.

Foto: Divulgação/APMP

ral da APMP tem também, como diretores, André Pascoal da Silva, Gil-

Foto: Marcelo Pereira/APMP

procuradora de Justiça Beatriz
Helena Ramos Amaral, que integra no Ministério Público do
Estado de São Paulo (MPSP) o Órgão
Especial do Colégio de Procuradores e
que é uma das diretoras do Departamento Cultural da APMP, recebeu em
20/05 o prêmio “Mulheres que tecem
o mundo”, em solenidade realizada na
Casa da Amizade, sede do Rotary Clube
de Taubaté (SP). Na ocasião, ela também foi empossada conselheira municipal do Movimento União Cultural.
O evento foi realizado sob a presidência do escritor Luiz Antonio Cardoso, diretor e apresentador do programa “Litteratudo”, presidente do
Movimento União Cultural e do Clube dos 21 Amigos-Irmãos de Taubaté. Beatriz Helena Ramos Amaral é
escritora e concedeu entrevista ao
programa da TV Cidade, apresentado por Luiz Antonio Cardoso. Na ocasião, conversaram sobre a carreira
literária da procuradora, passando
pelo mestrado em Literatura e Crítica Literária (PUC-SP), sua trajetória
no MPSP e o bacharelado em Música.
Além de Beatriz Helena Ramos Amaral, o Departamento Cultu-

LIVRO (2) – O procurador de Justiça aposentado e advogado
Marino Pazzaglini Filho, que é um dos assessores especiais da
Presidência da APMP, e a advogada Maria Fernanda Pessatti
de Toledo são coautores do livro “Eleições Municipais 2016 De acordo com a Lei 13.165/2015 (Minirreforma Eleitoral)”,
do Grupo Editorial Nacional/ Atlas, lançado na Livraria Martins Fontes, na capital, no dia 14/06. O diretor do Centro de
Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério
Público (Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte (na foto, com
os autores da obra), foi um dos que prestigiaram o evento.
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Festa Junina da APMP, na Sede Campestre,
tem público recorde: mais de 600 pessoas
Fotos: Shaydy Rodrigues/APMP

Evento teve como tema ‘A APMP no Velho Oeste’ e contou com repentista e apresentação de forró

Festa organizada e realizada pelo Departamento de Eventos da APMP teve equipe de recreação, atividades para crianças, brinquedos e comidas típicas

M

ais de 600 pessoas, entre associados, familiares e convidados, participaram da tradicional Festa Junina, realizada pela APMP,
no domingo, 19/06, na Sede Campestre da entidade, em São Roque (SP).
Com o tema “A APMP no Velho Oes-

te”, o evento contou com a recepção de
um cantor repentista e apresentação
de grupo de forró. Um dos que prestigiaram o evento foi o diretor do Centro de Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público
(Ceaf-ESMP), Antonio Carlos da Ponte.

Barraca de pescaria atraiu a atenção das crianças durante evento na Sede Campestre, em São Roque
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As crianças se divertiram com brincadeiras organizadas pela equipe de recreação Recriar, sempre com o tema
Velho Oeste. Barracas típicas de pescaria, argola, canaleta e boca do palhaço, além de brinquedos como tobogã
inflável, cama elástica, piscina de bolinhas, bunguee trampolim, também
garantiram a diversão dos pequenos.
Entre as comidas típicas, pipoca,
churros, milho verde cozido, pastel, cachorro quente, pé de moleque, doce de
abóbora, canjica, maçã do amor. A festa foi organizada pelo Departamento
de Eventos da APMP, que tem como diretora Paula Castanheira Lamenza. Representando a Associação, compareceram também o presidente Felipe Locke
Cavalcanti, o 1º vice-presidente, Marcio
Sérgio Christino (que é membro do Conselho Superior do Ministério Público), o
2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues
(integrante do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais), e um dos diretores do Departamento de Segurança, Gabriel Cesar de Inellas (presidente da Comissão Processante do Órgão Especial).
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Associação Paulista venceu categorias Força Livre e Sênior e mineiros, Master e Super Master

Norma Cavalcanti (à esquerda),
presidente da Conamp, observa
a festa dos atletas da APMP

A

s associações do Ministério Público de São Paulo (APMP) e de
Minas Gerais (AMMP) dividiram os títulos das quatro categorias
no XV Torneio Nacional de Futebol
Society, realizado entre 26 e 29/05
em Florianópolis (SC). Os paulistas
ficaram com as taças nas modalidades Força Livre e Sênior, enquanto
os mineiros levaram os títulos das
categorias Master e Super Master.
O evento foi organizado pela
Associação Catarinense do Ministério
Público (ACMP), com apoio da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e da APMP, representada na capital catarinense pelo
presidente Felipe Locke Cavalcanti, o

1º tesoureiro, Marcelo Rovere, e os diretores do Departamento Esportivo,
Luciano Gomes de Queiroz Coutinho e
Rafael Abujamra - que integram também, no Ministério Público do Estado
de São Paulo (MPSP), o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).
Na categoria Força Livre, a APMP
venceu na decisão a equipe da Associação Sul-Mato-Grossense (ASMMP).
O terceiro lugar ficou com a Associação Mineira. Já na categoria Sênior, os
paulistas superaram na final a equipe
da Associação Paranaense, tendo a Associação do Rio Grande do Sul ficado
com a terceira posição. Nas outras duas
categorias disputadas, os mineiros venceram nas decisões as equipes da As-

sociação do Piauí, na modalidade Master, e do Rio Grande do Sul na Super
Master. Os anfitriões de Santa Catarina ficaram com o 3º lugar na categoria
Super Master e a Associação do Ceará,
com o 3º lugar na modalidade Master.
A cerimônia de premiação foi realizada no salão social da Sede Balneária da Associação de Santa Catarina, no
dia 29/05, com as presenças dos presidentes das associações dos MPs e da
presidente da Conamp, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti. Ao todo, a
competição reuniu 1.060 participantes
de 22 delegações, com 53 equipes divididas em quatro categorias, que disputaram 97 jogos organizados em quatro sedes. Foram marcados 282 gols.

São Paulo sediou edição anterior
A 14ª edição do Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério Pública foi organizada pela APMP
no período de 05 a 07/09/2015 na
capital paulista, com mais de 1.000
atletas de todo o país. O evento, patrocinado pela Conamp e pela Previdência Associativa do Ministério Público (Jusprev), com apoio da Armor
Blindados, teve jogos disputados nos
campos da Playball, na Pompeia, e
do Nacional Atlético Clube, na Bar-
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ra Funda. O pontapé inicial de uma
das partidas, na abertura da competição, foi dado pelo ex-jogador Evair,
ídolo do Palmeiras.
Na ocasião, o torneio teve quatro campeões diferentes: na categoria Força Livre, o Distrito Federal foi
campeão; na Master, a campeã foi
Minas Gerais; a APMP foi a campeã
na categoria Super Master; e por fim,
na categoria Sênior, a equipe do Paraná foi a campeã.

Atletas da APMP comemoram título conquistado
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APMP divide com Minas títulos do
XV Torneio Nacional de Futebol Society

