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 A diretoria da Associa-
ção Paraibana do Ministério Pú-
blico se reuniu na últi ma sexta-
feira para analisar o andamento 
dos requerimentos entregues 
ao procurador-geral de Justi ça, 

Bertrand de Araujo Asfora, e 
reiterar pedidos que ainda es-
tão pendentes.
 O encontro aconteceu 
na sede da APMP entre o pre-
sidente Bergson Formiga e o 

diretor jurídico, Leonardo Quin-
tans. Também esteve presente 
o membro do Conselho Consul-
ti vo, Amadeus Lopes.
 “Alguns pedidos ainda 
não foram atendidos, por isso, 
nós nos reunimos para fazer 
um levantamento do que já foi 
atendido e do que está penden-
te. Inclusive, vamos marcar uma 
reunião com o PGJ para cobrar 
o deferimento dos pleitos”, in-
formou o diretor jurídico.
 Entre os requerimentos 
atendidos estão o pagamento por 
serviço extraordinário por rea]
{ização de júri fora das atribui-
ções do membro (totalmente) e 
o auxílio natalidade, em parte 
(falta o retroati vo).

DIRETORIA DA APMP SE REÚNE PARA ANALISAR ANDAMENTO DE REQUERIMENTOS À PGJ

CONSELHO DELIBERATIVO DA CONAMP REALIZA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

 Membros do conselho 
deliberati vo da Conamp esti -
veram reunidos em Brasília na 
manhã da últi ma segunda-feira 
(21). Na ocasião discuti u-se a 
atuação estratégica da enti da-
de quanto a proposições afe-
tas ao Ministério Público e foi 

ainda aprovada uma Nota aos 
Associados. No documento a 
enti dade reiterou repúdio ao 
menosprezo e desrespeito de 
autoridades a Insti tuições que 
são alicerces da democracia.
 À tarde, os membros 
mobilizaram-se na Câmara dos 

Deputados para acompanhar 
a tramitação do Projeto de Lei 
3123/2015, que regulamenta o 
teto remuneratório no serviço 
público, junto com represen-
tantes da Frente Associati va do 
Ministério Público e da Magis-
tratura (Frentas). A apreciação 
da matéria pelo plenário da Câ-
mara foi adiada mais uma vez.
 A Conamp, associações 
afi liadas e enti dades da Frentas 
defendem a rejeição do PL 3123 
já que o texto apresenta dispo-
siti vos inconsti tucionais ao ten-
tar regulamentar verbas de ca-
ráter indenizatório. Durantes os 
debates com os parlamentares, 
busca-se aperfeiçoar o Projeto 
e demonstrar aos deputados a 
necessidade de aprofundar a 
discussão sobre o tema.
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 Está marcada para o pró-
ximo dia 29 de março, a posse 
formal dos novos membros da 
diretoria, conselho fi scal e di-
retores regionais da Associa-
ção Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp). 
A promotora de Justi ça Nor-
ma Cavalcanti  será reconduzi-
da à presidência para o biênio 
2016/2018.
 Norma foi eleita por 
aclamação, assim como a dire-
toria, conselho fi scal e os dire-
tores regionais, pelo Conselho 

Deliberati vo da Associação em 
24 de novembro de 2015.
 O presidente da Asso-
ciação Paraibana do Ministério 
Público (APMP), Bergson For-
miga, também será empossado. 
Ele vai assumir o cargo de dire-
tor da Região Nordeste.
 A Assembleia Geral Or-
dinária será realizada na manhã 
do dia 29 de março, em Brasília, 
na sede do Ministério Público 
Militar. À noite ocorrerá a sole-
nidade festi va.
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POSSE FORMAL DA NOVA DIRETORIA DA CONAMP ESTÁ MARCADA PARA A PRÓXIMA SEMANA

Confira a íntegra da nova 
diretoria da CONAMP:
 
Presidente: Norma Cavalcanti  
(BA)
1º Vice-presidente: Victor 
Hugo Palmeiro de Azevedo 
(RS)
2º Vice-presidente: Nedens 
Freire Vieira (MG)
Secretário-geral: Elísio Teixeira 
(DF e Territórios)
Conselho Fiscal: Benedito 
Torres Neto (GO), Reinaldo 
Alberto Nery de Lima (AM),  
José Augusto Cutrim Gomes 
(MA), Adelcion Caliman (ES), 
e Cláudio Franco Felix (PR).
Diretorias:
Região Norte: Manoel Murrieta 
(PA)
Região Nordeste: Francisco 
Bérgson (PB)
Região Centro oeste: Lindomar 
Rodrigues (MS)
Região Sul: Luciano Naschenweng 
(SC)
Região Sudeste: Luciano Matt os 
(RJ)

• Membros da 
CONAMP esti -
veram reunidos 
nesta segun-
da-feira (21) e 
terça-feira (22) 
para discuti r o 

planejamento de uma campanha nacional de valo-
rização do Ministério Público brasileiro. A reunião 
ocorreu em Brasília.

• Por causa do feriado de Semana Santa, a APMP vai 
ter horário especial. Nesta quarta-feira, o expediente 
será das 8h às 12h. Já na quinta-feira e na Sexta-Fei-
ra Santa, dia 25, a enti dade vai estar fechada, assim 
como todos os órgãos do Ministério Público. As ati -

vidades da Associação voltam ao seu funcionamento 
normal na próxima segunda-feira.

• A comissão 
especial da Câ-
mara dos Depu-
tados que ana-
lisa a criação do 
novo Código de 
Processo Penal 

(CPP) esteve reunida nesta terça-feira, em Brasília. 
Membros da CONAMP acompanharam.  Na oportu-
nidade foi aprovada a realização de audiência pública 
sobre o tema com data a ser defi nida.

Confi ra estas e mais notí cias no site apmp.org.br 

GIRO DE NOTÍCIAS
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