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Escola Superior do Ministério Público da União

ATA DA 3' REUNIÃO DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DO MmlSTÉRIO PÚBLICO DA
l F N IAI )

Aos dezanove dias do mês de setembro de 2000, às nove horas e trinta minutos, na Escola Superior do Ministério
Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sande Cureau, reuniu-se o Corpo Dirigente da
Escola. Presentes os Membros Titulares do Conselho Administrativo: MPF - Doutora Consuelo Yatsuda
Moromizato Yoshida; MPT - Doutor Jonhson Moira Santos; MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Cestari
Gonçalves; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida e Coordenadores de Ensino - Titulares: MPF - Doutora
Zélia Luiza Pierdoná; MPT - Doutora Adriane Reis de Araújo. Ausentes, justificadamente, a Doutora Tânia
Mana Nava Marchewka, Coordenadora de Ensino Titular do MPDFT e o Dr. Cardos Frederico de O. Pereira.
Coordenador de Ensino do MPM. Nesta ocasião, foi designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise
Gueneiro Antunes Games Pereiia, para secretariar os trabalhos. Iniciando os trabalhos o Conselho 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 aprovar o progruna e a definição dos palestrantes. Decidiu-se convidar o ex-Ministro
do STF, José Fiancisco Rezek, do Tribunal Intemacioiul de Haja, Doutor Antonio Herman Benjalnh,
Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e Dm. Elaine Kiivel, Membro do Ministério Público do Canadá,
ou ouros à crítéiio da Diretora-Geral. Decidiu-se convidar os Diretores das Escolas Superiores, Ministros dos
Tribunais Superiores, e Juízes. Dwidiu-se convidar os Membros do MPU por e-mail. Decidiu-se fazer Oficio ao
Procuradores-Gerais solicitando autorização para que os Membros de cada ramo possam participar do l
Encontro. Decidiu-se que os Coordenadores de Núcleos terão reunião com Coordenadores de Ensino no dia
09.10.00 às 14:00h.. Decidiram aprovar o Regimento Intemo e divulga-lo aos Coordenadores de Núcleos. A
seguir, passou-se à indicação de servidores do MPU para preenchimento de cargos administrativos da estrutura
da Escola. Foi indicada pela Conselheira Olhada Elizabeth C. Gonçalves a servidora Débora Solange Brey para o
cargo de Secretária do Coordenador de Ensino do MPDFT, aprovada por unanimidade pelo Conselho. Foi
indicada pelo Conselheho Jonhson Moira dos Santos a servidora Simone Filgueiras de Pauta para o cargo de
Chefe do Setor de Pessoal, Serviços Gerais e Auxiliares, aprovada por unanimidade pelo Conselho. Foi indicada
pe[a Diretora-Gemi o servidor Manoe] Messias de cousa para o cargo de Secretário do Diretor-Gema e a
servidora Cláudia Portugal Ribeiro Parada Wra o cargo de Secretária da Secretária de Cursos, aprovados por
unanimidade pelo Conselho. Foi colocado em pauta pedido do Coordenador de Núcleo do MPF/RS Ricarda
Luas Lens Tatsch obyeto do Oficio 4342, de 15.09.00. O Conselho aprovou o co-patrocínio do evento, e sugeriu a
oitava da Coordenadom do Núcleo Regional, Dra. Verá Mana Michels, em vista de tmtar-se de evento regional.
Sugeriu ainda fosse íomtulado convite pam participação aos demais ramos do MPU na região abrangida pelo
evento(PR, SC, RS), através do Coordenador Regional, face à materna de interesse de todos. Finahnente decidiu
encainhlhar a decisão e cópia do Oficio ao PGR, para os nlns postulados. O Conselho deliberou que todos
requerimentos solicitando patrocínio, apoio ou realização de eventos sejam acompanhados de prometo contendo
data, local, programa, estimativa de custos, palestrantes, carga horária e público alvo, com a oitiva dos
Coordenadores de Núcleos Estaduais, Regionais(quando for o caso) e Coordelladores de Ensino. O Conselho
deliberou fixar a data de 31.10 como data limite pam que os Coordenadores dos Núcleos Regionais e Estaduais,
bem como os Membros do Conselho e a Diretom-Geral, encaminhem aos Coordenadores de Ensino, que os
levarão ao exame do Conselho, os progmmas de atividades pam o exercício do ano de 2001. O Conselho
aprovou a solicitação de 10 vagas pam o Programa de Enshlo à distância da Fundação Universidade de Brasília e
ratiHcou os atosjá praticados pela Diretom-Geral. O Conselho aprovou a indicação do valor de R$ 120,00(cento
e vinte reais) a hora aula, como piso míMmo, e o valor de R$ 200,00, como máxhno, a título de pro-labore pica o
exercício dc 2000/2001, a ser pago aos professores dos cursos que serão ministrados pela Escola. Face ao
interesse da Escola, foi aprovado, excepcionalmente o pagamento de honorários para os palestrantes Michel
Prieur e Paulo Aíibnso Leme Machado, que participarão no l Encontro do MPU, respectivamente, nos valores de
R$ 1000,00 e R$ 800,00, tendo eln vista a qualificação e a proyeção nacional e intemacional dos mesmos e as
condições por eles impostas. O Conselho autorizou a Diretora-Geral praticar os ates necessários a realização do l
Encontro do MPU. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerradas reunião, às doze hí)ras e trinta minutos.
da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretaria, lyLJINx&\.Mlkll/Vtodos os Membros
do Conselho. Sandna Cureau, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Jonhson Mleira 'Santos, Edmar Jorre de
AJmeida, Olinda Elizabeth C. Gonçalves.


