
ESCOLA SUPERIOR DO UiNiSTéRiO PÚBLICO DA UNIÃO

ATA DA [O' REUNIÃO DE TRABALHO DO CONSELHO ADMIN]STRAT]VO DA ESCOLA
SUPERIOR DO MnqisTEKio PUBLICO DA UNIÃO.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2001, às 10:00 horas, 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
Medra Santos; MPM - Doutor Edmar Jorre de AJmeida e MPDFT - Doutora Olinda Elizabeth
Cestari Gonçalves. Nesta ocasião, âoi designada a Secretária de Cursos da Escola, Denise Guerreiro
Antunes Gomos Pereira, para secretariar os trabalhos. Iniciando-se os trabalhos, coram tratados os
seguintes assuntos: 1. Aprovada a Resolução n' 01, que dispõe sobre normas regulamentadoras dos
Cursos de Iniciação dos novos Membros do MPU e dá outras providências. 2. Curso de Iniciação
dos novos Membros do MPF: O Conselho decidiu delegar poderes, no âmbito do MPF, à Diretora-
Geral, à Conselheira Administrativa Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, e ao Coordenador de
Ensino Marcos Antõnio da Salva Costa, consoante suas atribuições, para praticar todos os atos
relativos ao Curso de Iniciação, bem como ratificou os atos já praticados. 3. Registrado o
recebimento de certiÊcado de participação no 111 Curso de Capacitação em Inteligência Financeira,
realizado em Brasília-DF, de 1 5/10 a 9/1 1/01, com duração de 130 horas, do Doutor Bruno Caiado
de Acioli, Procurador da República na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 4.
Seminário sobre Meio Ambiente Rio+10: exposto pela Diretora-Geral o programa e demais
providências já ultimadas. 5. Curso na Ecole Nationale de la Magistrature, serão oferecidas 02
vagas, uma para o curso "A investigação Económica e Financeira", a ser realizado no período de 15
a 26 de abril de 2002, e outra para o curso "Narcotráâco e Lavagem de Dinheiro", a ser realizado
no período de 09 a 13 de setembro de 2002. a) a seleção dos interessados será deita pelo exame de
cubículo, cuja Comissão será composta pelos Membros do Conselho Administrativo e 01 integrante
da 2' CCR/MPF. b) serão selecionados inicialmente 10 nomes, os quais serão submetidos a teste
escrito e oral de domínio da língua üancesa, na Aliança Francesa. c) os interessados, que deverão
ter atuação na área criminal, enviarão currículo escrito para a Escola até 15 de fevereiro de 2002. d)
os custos de hospedagem, alimentação e realização do curso âcarão a cargo do Govemo Francês e a
Escola arcará com o pagamento de passagem aérea, ida/volta, na classe económica. e) os escolhidos
deverão, ao final do curso, apresentar certiÊcado de participação e relatório circunstanciado. 6.
Curso sobre Improbidade Administrativa-- FESMPDFT e ESMPU, por sugestão do Dr. Rodolfo
Cunha Saltes, Conselheiro Substituto, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28/02/2002, aprovado o
âomecimento de 500 kits, 1 .000 jo/dera e 200 cartazes, sendo obrigatório constar a logomarca da
Esco[a em todo materia] de publicidade. 7. Workshop "A Ação Civil Pública como instrumento de
proteção dos direitos coletivos e difiJsos", dias 2 e 3/2/2002 -- aprovado o pagamento de parte da
passagem aérea intemacional no valor máximo de R$3.000,00, para o palestrante indiano P
Bagwati, devendo o responsável pelo evento enviar para a Escola todo o material relativo às
palestras, para que dique à disposição dos Membros do MPU. 8. O Conselho decidiu registrar elogio
aos servidores da ESMPU pela dedicação demonstrada no curso do ano de 2001 . 9. Designado para
responder interinamente pela Direção Geral da Escola, no período de I' a l0/01/2002, o
Conselheiro Edmar Jorge de Ajmeida. Próxima reunião da Escola: dia 18 de fevereiro de 2002, às
10:00 horas. Nada mais havendo a ser deliberado, âoi encenado a rq\meão, às 13:00 horas, da qual
6oi ]awada a presente ata, que vai assinada por esta Secretaria, .!iilJ.,\W l e todos os Membros do
Conselho. Sandra Cureau, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida Xonhson Medra Santos, Edmar


