
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PUBLICO DA UNIÃO

ATA DA 7' REUNIÃO DE 'ntABALHO DO CONSELHO ADMiNiSTRATivO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MAIS'SERIO PÚBLICO DA UNIÃO.

Aos dezoito dias do mês de setembro de 2001, às 13:30 horas, na Escola Superior do Ministério Público

da União, sob a presidência da Dire]ora-Gera],])m. Sangra Cureau. reuniu-se o Conselho Adminisuativo: MPT -

Doutor Jonhson Moira Santos; MPM - Doutor Edmar Jorge de Almeida; MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth

Cestari Gonçalves e MPF - Doutora Consuelo Yatsuda MoromizaLO Yoshida. Registrada a presença da
Coordenadora de Ensino/MPF Doutora Zélia Pierdoná. Nesta ocasião, foi designada a Secretária de Cursos da

Escola, Denise Gueneiro Antunes Games Pereim, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, foram

tratados os seguintes assuntos: 1. o Conselho deliberou indicar o Conselheira Consuelo para implementar os

convênios limtados pela Escola com instituições de Ensino, após aprovação e 6onnalização dos mestras. 2.

Encontro Nacional do MPF -- a) a Coordenadora Zélia sugeriu apoio da Fundação Pedra Jorre a qual buscara

patrocínio paa a publicação das palestras e debates proferidos no Encontro Nacional do MPF, aprovado. b)

comunicado pelo Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR, Dr. Cardos

Frederico Santos, pessoalmente, o apoio ao Encontro, através do pagamento das despesas do coquetel de abertura

c) autorizada a ida da servidam Lucimeire Carneiro Tapares, de 24 a 29 de setembro, pam auxiliar no evento e do

fotógrafo da PGR, Sen'odor Luis Antonio da Sirva, nos dias 26 a 28 de setembro, para cobrir o evento. 3. a
Coordenadora de Ensino, Dra. Zélia Pierdoná apresentou proposta de Curso de Português para Membros e

servidores da PR/SP e PRR/3' Região. Aprovado para este ano, desde que os recursos sejam provenientes da

Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento e, para o ano que vem, independente da condição. 4.

Encontro do WDFT -- tendo em vista a escassez de recusas, a exigüidade de tempo e o interesse de ambas as

escolas, o Conselho de]iberou tmnsÊerir pam o ano de 2002 a iea]ização do Encontro Nacional do MPDFT. 5.

Ofício n' 053/Coord. Ensino/MPT aprovação de apoio, scm ónus pma a ESMPU, na publicação da "Revista da

PRT 15' Região". 6. Para Conhecimento: a) CDEIWP -- extema agradecimento pelo apoio da ESMPU na

realização da reunião em Brasília e pela participação da Coordenadora de Ensino Zélia Pierdoná. b) Ofício n'

055/01-Coord. Ensino/MPT encaminha cópia do Oficio n' 04/01-PRT7SC, que informa a realização de

Ueinamento para estagiários aprovados na Vll Seleção Pública de Estagiários do Curso de Direito da PRT 12'

Região/SC. O Conselho registrou elogio à iniciativa da Coordenadora de Núcleo Estadual do MPT/SC, Dra.

Marilda Rizzatti. 7. Ofício n' 4395/01-PR/RS -- solicita custeio de passagens aéreas no valor de R$ 1.500,00 para

02 palestrantes no curso de "Aperfeiçoamento em Dinito Público", nos dias 4 e 5 de outubro de 2001, aprovado.

8. PRR/I' Região e Fundação Pcdro Jorge -- substituição do "Seminário Intemacional sobre Crime

Organizado", pelo "Seminário de Direito Econâlnico", nos dias 22 e 23 de outubro de 2001. Aprovado o

pagamento de passagens aéreas e llospedagens para 03 integrantes da MPF que participarão dos trabalhos. 9.

PRR/[' Região - Prometo Completo para o ] Encontro da Justiça Federal e ]\ministério Público Federal da ]' Região

- "Tutela de Direitos Difusos e Coletivos", dia 8 de novembro de 2001. Aprovado o valor máximo de R$2.000,00.

com a observação de que, por força de decisão do TCU, este valor não poderá ser utilizado para alimentação ou

bebidas de qualquer espécie. 10. PRT 15' Região/Campinas -- "Seminário Intemacional soba Traballlo da

Criança e do Adolescente", dias 10 e ll de outubro de 2001, em Campinas/SP. Considerando a importância lii)
tema, a Escola decidiu arcar com o paganento somente de passagens aéreas no valor máximo de R$4.219,15. 1ti...

Ofício n' 1)1/01- PR e PRT/GO - Prometo do "Seminário de Integração Institucional", de 8 a 10 de novembro
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2001, em Goiânia/GO. O Conselho dwidiu autoãzar o valor de RS2.000,00, considerando a presença de outras

entidades promotoras (Instinto Goiano do Trabalho, Justiça Federal, Justiças do Trabalho, Polícia Federal e
Ministério do Trabalho e Emprego -- DRT/GO) e o patrocínio de instituições financeims como Banco do Brasil e

Caixa Económica Federal. 12. O Conselho aprovou recomendação para os Coordenadores de Ensino e de Núcleos

Estaduais para que tenham parchnânia na elaboração de prqjetos quanto aos custos, levando em conta as

dificuldades financeiras por que passam a Escola e o País. 13. Novas Propostas de Cursos: a) Proposta do Prof.

Michel Prieur da Faculdade de Direito da Universidade de Limoges - Prdelo de Seminário sobre Direito

Ambiental(Brasil/trança), para o ano de 2002. O Conselho apro'ç'ou a realização do Seminário "Rio + 10" a ser

realizado na cidade do Rio de Janeiro, em abril de 2002 e autorizou a Diretora-Gemi a iniciar as tratativas. b)

Ofício n' 017/01-PJIVI/SP Solicita patrocíjlio da ESMPU no "I Ciclo de Palestras do Ministério Pública

Militar", dias 9 e 1 0 de outubro de 200 ] ", aprovado os 140 "kits" e o valor de R$]00,00 para pequenas despesas

c) Ofícios n' 2.789/01 e 2.982/01-PR/PR - Caso de Preparação de Assessores. O Conselho decidiu baixar em

diligência para que o coordenador do Núcleo do Paraná apresente prometo pormenorizado do curso de assessores

pretendido. d) Abaixo assinado de servidores interessados em curso de Direito Constitucional com o Dr. Cristiano

Otávio P. Araújo Pinto (PRT 10' Região). Aprovado para o ano de 2002, em data a ser marcada oportunamente,

dependendo de prQjeto a ser apresentado pelo Dr. Cristiano Otávio sobre o curso pretendido. 14. Assuntos Gerais:

a) O Conselho registrou congratulações pela aprovação da Dra. Consuelo no Curso dc Doutorado pela Pontifícia

Universidade Católica/SP. b) Aprovada a participação da Diretora-Geral e da Coordenadora de Ensino Zélia

Pierdoná na reunião do Colégio de Diwtores de Escolas dos Ministérios Públicos do Brasil, (üas 17 a 19 de

outubro, em Recite-PE. c) aposentado o Quadro Demonstmtivo de Despesas da ESMPU com Eventos(Geral e

por Ramo), no exercício de 2001 c o Orçamento para exercício de 2002. d) a Dirctora-Geral apresentou relatório

circunstanciada sobre sua participação no Congresso Intemacional patrocinado pela Intemational Association of

Prosecutors, em Sydney, Austrália. Próxima reunião da Escola: dia 26 de outubro de 2001, às 10:0t) Itoras,

de'ç'endo ser con'ç'ocados os Coordenadores de Ensino dos quatro Ramos. Nada mais havendo a ser delibet?do: foi

encerrada a reunião, às ]7:15 horas, da qual foi ]a\Fada a presente ala, que vai assinada por esta Secretaria,}gllll{ e

todos os Membros do Conselho. Sandra Cureau, Jonluon Moira Santos, Edmar Jorge de Almeida, Consuelo

Yatsuda Moromizato Yoshida e Oiinda Elizabeth C. Gonçalves.


