
Escola Superior do Ministério Público da União

ATA DA 4' REUNIÃO DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
1 1 N IAf)

Aos dezasseis dias do mês de outubro de 2000, às duas horas e trinta minutos, na Escola Superior do Ministério
Público da União, sob a presidência da Diretora-Geral, Dra. Sandra Cureau, reuniu-se o Conselho
Administrativo: MPF - Doutora Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida; MPT - Doutor Jonhson Meia Santos:
MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves; MPM - Doutor Edmar Jorre de Almeida. Nesta ocasião,
foi designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise Gueneiro Antunes Games Pereira, para secretariar os
trabahos. 11. 0 Conselho decidiu que suas reuniões envolverão apenas a convocação e participação dos
Conselheiros. Os demais órgãos da escola só serão convocados quando necessários. 2. O Conselho, após estudo
das realidades locais e dos valores que são geralmente pagos pelas Universidades e censos, tanto oâtciais como
particulares, decidiu aprovar a ata da terceira reunião de trabalho, realizada dia 19.9, com a seguinte
reconsideração: fixar o valor mínimo de R$ 90,00(noventa reais) a hora aula e o valor máximo de R$ 150,00
(cento e cinqíienta reais) a hora aula, a título de pro-labore de professor, para o exercício de 2000/2001,
facultando-se por iniciativa do próprio professor, a dispensa de recebimento do pro-labore. 3. A propósito da
carta divulgada pe[o Hotel Car[ton no dia 27.09, aos Procuradores que ]á ÊicâHm ]lospedados, quando da
realização do encontro de Câmara de Coordenação e Rwisão do MPF, o Conselho entendeu que valia, para
efeito de esco]ha o documento oíicia], enviado pelo Hotel à Escola Superior no dia 1'.08.00, no qual a tarifa
especial cna superior àquela oferecida pelo hotel Kubitschek Plaza, que hospedou os particilnntes do l EnconUO,
acrescentando que a carta de 27.9, foi posterior à contratação dos serviços do hotel escolhido. O Conselllo
mtilicou, assim a decisão de escolha do hotel Kubitschek Plaza. 4. O Conselho decidiu formular agradecimento
aos Palestrantes e Procuradores-Gerais pela colaboração no êxito do evento. 5. Apresentada pelo Conselheiro
Johnson proposta do Procurador-Chefe da PRT-10 Região, Dr. Brasilino Santos Ramos, de co-paüocínio do
Fórum de Prevenção e Enadicação do Trabalho Iníàntil e de Proteção ao trabalhador adolescente, no âmbito do
Distrito Federal. a ser realizado no dia 24 de novembro vindoura. o Conselho decidiu arcar com o valor de
1.500,00 (hum nü e quinhentos reais) do elemento de despesa 33.90.39 (serviços), para custear serviços
giáHicos. 6. Apresentada pela Diretora-Geral proposta de co-patrocínio na realização do 4' Encontro do Colégio
de Diretores de Escolas Superiores e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos
dos Estados e Disüito Federa], do qual a Escola faz parte, a ser realizado no período de 6 a 8. 1 1, em Bnasília-DF.
O Conselho decidiu patrocinar a coiúecção de material gráfico até o valor máximo de R$ 1.000,00(hum mil
reais). 7. Apresentada, peia Diretora Geral, a proposta de realização de Tempo de Cooperação(convênio) com a
Universidade do Vale do Sinos - UNISINOS, fomlulada pelo Coordenador do Núcleo da ESMPU/MPF/PR/RS,
foi aprovada, com alterações. 8. Foi apresentada, pela Conselheira Olinda Cestari Gonçalves, proposta de
expedição de Certificados de Participação no l Encontro do MPU a todos aqueles membros do MPU que üueram
suas inscrições e receberam crachás, que foi aprovada. 9. O Conselho decidiu autorizar o Dr. Roberto Carlos
Batista, Coordenador de Núcleo da Escola, pe]o Disüito Federal, pam representar a Escola, até o final de seu
mandato de Diretor pam Assuntos Pedagógicos do Colégio de Diretores de Escolas Superiores e Centros de
Estudos e Apeúeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos dos Estados e Distrito Federal. 10. Deliberou o
Conselllo aberüim de processo licitatório para a contratação de profissional ou empresa visando a criação de
logomarca para a Escola. 111. 0 Conselho aprovou o modelo de ficha de sugestões pam o plano de atividades de
2001, a ser enviada, através de e-mail, paga os Membros do MPIJ. A ülcha, devidamente preenchida, deverá ser
encaminhada ao Coordenador de Ensino do respectivo ramo, peia ciência e encaminhamento ao Conselho. O
Conselho decidiu que serão realizados, anualmente, um evento nacional, abrangendo os quauo ramos, e um
evento nacional de cada ramo, um em cada semestn, respeitando a disponibilidade orçamentária, além dos
eventos regionais e locais. 12. O Conselho deliberou estender aos Procuradores-Gerais e Suprocuradores-Gerais
pedido de sugestões pam o plano de atividades do ano de 2001. 13. O Conselho decidiu prorrogar a data limite
para entregar dos planos de atividade de 2001 para o dia 15 de novembro de 2000. 14. Foi autorizada a
celebração de convênio com a Faculdade de Direito de Universidade de Lisboa, sem alterações da minuta. 15.
Aprovada a minuta de cadastramento de membros do MPU para o üm exclusivo de fomução de banco de dados
para corpo docente, elaborada pelo Coordenador do Núcleo -PR/SP-MPF, Dr. André de Carvalho Ramos. O
Conselho decidiu que os cursos de mestrado e doutorado dos candidatos devem ser comprovados com
documentos legais pertinentes. 16. O Conselho aprovou a criação de núcleo de estudos e pesquisas em matéria
penal na PR/RJ.17. A seguir, passou-se à indicação de servidores do MPU para preenchimento de cargos
admhlistrativos da estrutura da Escola. Foi indicada pela Diretora-Geral a servidora Rosimar Malta dos Santos
Fonseca para o cargo de Chefe do Setor de Execução Orçamentáiia e Financeim, aprovada por unanimidade pelo
Conselho. 18.])efínida a rea]ização de reunião extraordinária do Conse]ho, dia ]O.]] e reunião ordinária na
última semana de novembro. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a
vinte minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta Secretária,
todos os Membros do Conselho. Sandm Cureau, Consuelo Yatsuda Mominizato
Edmar Jorre de Almeida, Olinda Elizabeth C. Gonçalves. Íf\ÍI \ A -t;Õ .'-l ll
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