
Escola Superior do Nlinistério Público da União

ATA DA 2' REUNIÃO DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DO MmlSTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO.

Aos quinze dias do mês de agosto de 2000, às nove horas c trinta minutos, na Escola Superior do Ministério
Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Corpo Dirigente da
Escola. Presentes os Membros Titulares do Conselho Administrativo: MPF - Doutora Consuelo Yatsuda

Nada Marcllewka. Coordenadora de Ensino Titular do MPDFT. Presente também o Doutor Censo de
Albuquerque Sirva, Coordeiudor de Ensino Suplente - MPF. Nesta ocasião, foi designada a Secretária de Cursos
da Escola' Denise Guerreiro Antunes Games Pereira, para secretmiar os traballlos. l -- Iniciando os trabalhos o
Conselho: 1 - Aprovou a realização de evento a ser realizado pelo Núcleo Estadual do Ceará, nos dias 18, 19 e
20 de outubro de 2000, tuna vez que os custos com os representantes dos demais órgãos públicos serão
suportados pelos órgãos de origem dos convidados, desde que restrito ao âmbito de evento de Núcleo, ou,
altemativainente, seja, em data futura, realizado como evento nacional da Escola, por sugestão do Núcleo
solicitante. 2 - Decidiu solicitar ao Procurador-Gemi da República autorização paria que participem do evento
local npresentantes da área criminal dos Estados da Região. 3 - Decidiu sugerir a participação do Ministério
Público Militar inclusive como expositor, face à infiltração do crime organizado nas Forças Adiadas, através do
Subprocurador-Gemi Dr. Mário Sérgio Marquês Soares. 4 - Decidiu sugerir a participação da Dra. Tânia Mana
Nax.a Marchewcka, comia expositom, face à sua experiência na elaboração da legislação pertinente à lavagem de
dinheiro. 5 Decidiu patrocinar conjuntamente o Seminário Intemacional -- "0 Direito Ambiental e os RQjeitos
Radioativos", inclusive com pagamento de passagem aérea aos Professores Michel Pheur(Paras-Rio de Janeiro-
Paris) e Paulo AÍTonso Leme Machado(São Paulo/Rio de Janeiro/São chulo). 6 --. Aprovou a imediata
implantação de Grupos de Estudos Virtuais, no âmbito do MPT, proposição da Dm. Adriane Reis de Amújo,
registando que não implica em qualquer custo para a Escola. 7 -- Foi apresentada proposta pelo Conselheiro
Jonhson Moira Santos, mm reflexão, no sentido de que a participação dos Membros do MPU nos cursos da
Escola sqa considerado, no currículo, para efeito de promoção por merecimento. ll - A seguir, por iniciativa do
Núcleo do MPF no Rio de Janeiro, passou-se à discussão de questão relativa à seleç?o de estagiários. O
Conselho decidiu que o concurso de seleção e treinamento de estagiários será atividade da Escola, por.se inwnr
dentro de seus obHetivos. A implantação dessa seleçao, será gradativa, dependendo, da concordàlcia dos
Procuradores -Chefes e Coordenadores de Estágio. 111 - Retomando aos traballlos, a partir das 14:30 horas, houve
a substituição do Dr. Edmar Jorre de Almeida, Membro do Conselho Administrativo - MPM, pelo seu suplentes
Dr Nelson Luiz Arruda Senha e a participação do Dr. Doutor Cardos Frederico de Oliveira Pereira, Coordenador
de Ensino do MPM. Dando prosseguimento aos trabalhos, discutiu-se o Programa pam o "I.Encontro do
Ministério Público da União", que se realizará dias 9,10 e ll de outubro de 2000. O Conselho decidiu: a. aprovar
o programa e a definição dos palestrantes. b. solicitar ao Procurador-Geral da República e aos demais
Procuradores-Gerais autorização e suporte ümanceiro para comparecimento dos Coordenadores de Núcleo,
Membros do Conselho e Coordenadores de Ensino, e c. nos Estados onde houver PRMs foi decidido solicitar ao
PGR a autorização para a participação de mais um membro. IV - A seguir, passou'se à indicação de serúdores
do MPU para preenchimento de cargos administrativos da estrutura da Escola: Foi indicada pelo Conselheiro
Jonhson Meim dos Santos a servidora Lida Mana Medeiros Meio pam o cargo de Secretária do Coordenador de
Ensino do MPT, aprovada por uüuniinidade pelo Conselho. Foi indicada pelo Coordenador Carlos Frederiço de
O. Pereira a servidora Nilza de Lourdes Dias Braildão para o cargo de Secretária do Coordenador de Ensino do
MPM, aprovada por unanimidade pelo Conselho. V - Passou-se então a discutir a reforma do estatuto, senda
aprovada a proposta de reforma ru forma da minuta em anexo, que fica íàzendo parte integrante desta ata. VI
Por õm. o Conselho autorizou a compra de microcomputador, impressora, scaimer e quadro de avisos, bem
conto o aluguel de uma máquina reprográfíca, uma vez que existe receita pam tanto. Nada mais havendo a ser
deliberado. foi encenada aN.eunião. às de#enove e trinta horas, da qual foi lavrada a presente ata, que vai
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e Nelson Luiz Arruda Senta.


