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PARA DISCUTIR PECÚLIO ASSOCIATIVO

Assembleia Extraordinária acontece
nesta sexta-feira no auditório da PGJ
Nesta sexta-feira (22), acontece no auditório Edgardo
Ferreira Soares, na Procuradoria-Geral de Justiça, em João
Pessoa, a Assembleia Geral Extraordinária, que terá como
principal tema o pecúlio associativo. A diretoria da Associação Paraibana do Ministério Público (APMP) convocou
todos os associados titulares para participarem. Além do
pecúlio, também serão discutidas alterações nos artigos
11 e 57 ‘a’ do Estatuto da APMP.
Durante a Assembleia, a diretoria pretende deliberar
sobre o artigo 61 do Estatuto da APMP, que trata do desconto, no contracheque dos associados, quando do falecimento de um dos membros também associados, correspondente a 1/60 sobre o subsídio, a título de pecúlio ao
cônjuge, companheiro ou herdeiros do falecido.
Já o artigo 11 do Estatuto dispõe sobre a forma de
publicação para convocação da assembleia. O 57, que trata da receita da associação, no qual determina que a contribuição dos associados seja de 1% sobre os vencimentos do promotor de Justiça de primeira entrância, também
será abordado.
A convocação foi publicada no dia 3 de outubro no
diário oficial eletrônico do Ministério Público e no diário

EM BRASÍLIA
Senador apresenta PEC que
institui parcela indenizatória
O senador Gim Argello (PTB-DF) apresentou a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 63/2013,
que acrescenta os parágrafos 9º e 10 ao artigo 39 da
Constituição, para instituir a parcela indenizatória de
valorização por tempo na Magistratura e Ministério
Público.
Pela proposta os integrantes do Ministério Público e da Magistratura da União, dos Estados e do Distrito Federal farão jus a parcela mensal indenizatória
de valorização por tempo de exercício, calculada na
razão de 5% do subsídio do respectivo cargo a cada
quinquênio de efetivo exercício, sendo até o máximo
de sete.
A matéria está na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal onde aguarda designação
de relator.

NO AUDITÓRIO DA PGJ
A Associação quer discutir alterações no estatuto da entidade

oficial, e encaminhada a todos, por correspondências, via correio. Para as deliberações é exigido o
voto de um terço dos associados presentes.

CONAMP se
reúne com ANPR
O presidente da Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (CONAMP), César Mattar Jr., e a 1ª vice-presidente, Norma Cavalcanti, se reuniram com o
presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Alexandre
Camanho, e o vice-presidente da entidade,
José Robalinho. O objetivo da reunião foi debater estratégias e ações em relação a matérias de interesse do Ministério Público que
tramitam no Congresso Nacional.
Ainda durante a ocasião, a CONAMP e
a ANPR se comprometeram em trabalhar em
conjunto, em defesa dos interesses e garantias dos membros dos Ministérios Públicos
estaduais e dos integrantes do Ministério
Público Federal, sempre em busca da manutenção e aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito.
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MPPB organiza passeio ciclístico
para protestar contra a corrupção
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) está organizando o “I
Passeio Ciclístico Paraibano” para
protestar contra a corrupção, crime
que, na Paraíba, é responsável por
desviar cerca de meio bilhão de reais por ano, prejudicando, principalmente, a população mais pobre,
que deixa de ter acesso a serviços
básicos de saúde e educação, por
exemplo.
O passeio ciclístico faz parte
da campanha nacional do Ministério
Público “O que você tem a ver com
a corrupção” e vai acontecer na manhã do dia 8 de dezembro, véspera
do Dia Internacional contra a Corrupção (dia 9).
Clubes e associações de ciclistas de Santa Rita, Cabedelo, Bayeux
e João Pessoa devem participar do
passeio. A concentração será no
Parque Sólon de Lucena, no centro
da capital, de onde os ciclistas sairão, às 8h30, rumo ao Busto de Tamandaré, na Praia de Cabo Branco.
O passeio ciclístico tem o apoio
do Fórum Paraibano de Combate à
Corrupção (Focco), que é integrado
por instituições como a Controladoria Geral da União (CGU). Além do
apoio ao evento, a CGU vai aproveitar o passeio ciclístico para comemorar os seus dez anos de existência.
Também apoiam o evento a
Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Exército Brasileiro, os Clubes
de Ciclistas de João Pessoa e a Associação Paraibana do Ministério Público (APMP).
Segundo o promotor de Justiça
Marinho Mendes, que está à frente
da organização do passeio ciclístico,
os ciclistas de Santa Rita se encontrarão com os ciclistas de Bayeux e
devem seguir para a Lagoa, onde se
encontrarão com os demais ciclistas
da capital e Cabedelo. “Da lagoa do
Parque Sólon de Lucena, todos sairão em grande passeio até o Busto
de Tamandaré, na nossa maravilhosa orla marítima. Vamos disseminar esse sentimento de indignação
contra a corrupção e os corruptos.
Pegue sua bike e venha participar
conosco!”, convidou.

CORRUPÇÃO
De acordo com o Focco,
estima-se que a corrupção
comprometa de 3 a 5% do
produto interno bruto (PIB) do
país. Comparando com dados
do IBGE de 2005 e 2006, o dinheiro desviado com a corrupção poderia aumentar em pelo
menos nove vezes todos os
recursos destinados ao maior
programa de complementação
de renda do país, o “Bolsa Família” ou triplicar o orçamento
da União na área da saúde.
O estudo divulgado pelo
fórum diz que a redução de
apenas 10% no nível de corrupção no país aumentaria em
50% a renda per capita dos
brasileiros em 25 anos.

NOVEMBRO AZUL
A sede do Ministério Público da Paraíba em João Pessoa ganhou uma iluminação
especial em referência à campanha “Novembro Azul”, que alerta os homens para a necessidade de diagnóstico precoce do câncer
de próstata. A campanha de conscientização
é promovida pela Sociedade Brasileira de
Urologia (SBU) em parceria com o Instituto
Lado a Lado para orientar a população masculina sobre a importância do exame de toque retal e PSA para diagnóstico precoce do
câncer de próstata.

