
Escola Superior do MinistéHo Público da União

ATA DA 5' REUNIÃO DE TRABALHO DA ESCOLA SUPERIOR DO MHISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Aos dez dias do mês de novembro de 2000, às duas horas e cinta 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 Meira Santos; MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth
Cestari Gonçalves; MPM - Doutor Edmar Jorre de Almeida e a convite do Conselho, participou o Dr. José Geram
Mendes Cavalcante, Coordenador de Núcleo Estadual - MPF no Ceará. Nesta ocasião, foi designada a Secretária de
Cursos da Escola, Denise Guerreiro Antunes Games Pereim, para secretariar os trabalhos. Deliberações do Conselho:
1. RatiÊcou a assinatma do Convênio celebmdo entre o Centm de Estudos e Treinamento da Procumdoria Geral do
Estado, Fundação Escola Superior de Advocacia do Ceará, Escola Superior do Ministério Público, Escola Superior do
Ministério Público da União, Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Defensoria Pública Geral do Estado
e a Procuradoria Geral do Município de Fortaleza. 2. Aprovou o Seminário "Crime Organizado - Ameaça ao Estado:
promovido pelo Núcleo do Ceará, com a participação de Procuradores da República, das Regiões Norte e Nordeste e
membros da 8' e 12' Regiões IVhlitares. 3. Aprovou a inscüção e o pagamento de 05 vagas para participação no curso
Unirede, balizado pela Fundação Universidade de Brasília, pam a Diretora e membros do Conselho, sendo que o Dr.
Edmar fará gestões junto à Fundação, no sentido de reduzir custos, a fím de que a escola possa disponibilizar um
número de vagas maior para contemplar os coordenadores de ensino. 4. Aprovou a realização de evento binacional
Brasi]/Argentina, aguardando o envio do projeto, segundo os critérios estabelecidos pela Escola. 5. Aprovou divulgar na
Rede, pam os Membros do MPU, o Seminário Intemacional sobre Tráfico de Seres Humanos do Programa das Nações
Unidas pam o Controle Intemacional de Drogas, informando que os custos serão às expensas dos interessados, tendo em
vista que a Escola não dispõe de recursos para pagamento de diárias e passagens. 6. Encaminhar cópia do Oficio da
Diretora da FESMP-RN, para os coordenadores dos Núcleos do Rio Grande do Norte. 7. Decidiu patrocinar o evento
Jurisdição e Hermenêutica Constitucional, promovido pelo Núcleo da Escola em Minas Gerais, fixando o pauocínio
máximo de R$ 2.000,00(dois mil reais) para serviços, sendo libemdos consoante encaminJlainento de prQjeto completo,
detalhado conforme critérios estabelecidos pelo Conselho e levantamento de custos. 8. Foi disuibuído aos membros do
Conselho prcÚeto da Corregedoria do MPF, encaminhado pela Dra. Gilda Carvalho, SPGR, designado relator Cons.
Jonhson Meiga Santos para discussão na próxima reunião ordinária. 9. Foi distribüda aos Membros proposta deita pelo
Dr. Moacir Guimarães, SPGR, de elaboração de Portaria criando critérios de seleção pata cursos de pós-graduação
Relatora Cons. Olinda Gonçalves, para a próxima reunião. 10. Foi disUibuída aos Membros proposta feita pela ANPR
de prQjeto de pesquisa sobre Juizado de ]nstrução. Re]atores Cona. Edmar e Cons Consue]o, sem prazo. ]l. Foi
deliberado que caberá aos respectivos Núcleos diligenciar a obtenção de autorização de passagens e diárias dos
participantes dos eventos junto ao Procumdor Geral da República e Procuradores-(gerais dos diferentes ramos 12.
Tendo em vista Ofício CDEMP Ro 36, de 18. 10.00, do Colégio de Diretores das Escolas Superiores e Centros de Estudo
e Apeúeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos dos estados e Distrito Federal, informando o adiamento do
encontro de 06 a 08 de novembro, decidiu-se cancelar o patrocínio. 13. Quanto ao expediente trazido pela Cona.
Consuelo, de iniciativa da Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisein, decidiu-se consultar os membros do MPU, por e-
mail, quanto ao interesse em receber a publicação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM,
infonnando o custo correspondente, bem como consultar a área de pessoal, quanto à possibilidade de desconto em folha
do valor de R$ 0,90/1,00. Com referência à solicitação de co-patrocínio da Oficina de Trabalho sobre a Lei de
Responsabilidade Fiscal, decidiu que é inviável o pagamento de passagem aérea, tendo em vista a inexistência de
rubrica própria, fixando o patrocínio máximo de RS 1.000,00(hum mil reais) para serviços de degravação c
publicação.14. Decidiu encaminhar a Resolução n' 12 da Escola de Magistratura Federal da I' Região e seu anexo ao
Procurador-Geral da República, reafimlando a urgência na refomta do Estatuto da Escola. 15. Aprovou a aquisição de
veiculo tipo Van. 16. A seguir, passou-se à indicação de servidores do MPU, pam preenchimento de cargos
administrativos da estrutura da Escola. Foi indicada, pela Secretária de Cursos, a servidora Mana Angela Monteiro
Chiapetta, para o cargo de Chefe da Divisão Editorial, da Secretaria de Cursos da Escola, aprovada por unanimidade
pelo Conselho, mediante liberação da Procumdom-Geral de Justiça Militar. Foi indicada, pelo Conselheiro Jonhson, a
servidora Lucimeire Carneiro Tavares pam o cargo de Secretária do Conselho. Aprovada por unanimidade. Foi
indicada, pela Diretora-Geral, a servidora Glauce Lopes da Nóbrega para a função de secretária da Chefe da Divisão de
Apoio Administmtivo. Aprovada por unanintidade. 1 7. Aprovado evento da Escola com a BOVESPA/SP, a ser
realizado em dezembro de 2000. A Escola arcará apenas com a divulgação. 18. Aprovada aquisição de equipamentos de
datashow, retroproUetor e contratação de serviços gráficos de material de papelaria com o logotipo da Escola. 18.
Aprovado a realização de caso para servidores administrativos: Heloiza Marcha Antunes de Parva, Simone Filgueiras,
Rosimar Fonseca e Moises Furioso. 19. Aprovou encaminhamento de Ofício ao Procurador-Geral da República de
afastamento parcia[ da Diretora-Gemi das atividades funcionais. 20. Definida a
Conselho, dia 04.12, às 14:30 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, foi
trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por esta SKretária,
Membros do Conselho. Sandm CuKau, Consuelo Yatsuda Moromizato
Almeida, Olinda Elizabeth C. Gonçalves.


