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O ano de 2021 chega ao fi nal juntamente com o biênio da nossa Direto-
ria à frente da AMPEM. Nesse período, intensifi camos a vigilância em 
torno dos projetos de lei e PECs que tramitaram no Congresso Nacio-
nal, com destacada atuação em matérias como o extrateto e a PEC 5/21, 
alcunhada de “Pec da Vingança”, por ser uma clara retaliação às ações 
do Ministério Público.

Na sede da AMPEM, promovemos a melhoria dos serviços de pilates e 
a implantação da escolinha de futebol. Reformamos e entregamos aos 
associados as novas instalações do Facure Flat, melhorando o conforto 
de forma signifi cativa e elevando o padrão da hospedagem.

Inobstante o período da pandemia do novo coronavírus, alcançamos 
conquistas relevantes, como a nova regulamentação do programa de 
assistência à saúde, que possibilitou uma nova tabela de percentuais 
incidentes sobre as faixas etárias, a correção da última faixa para os 
membros que completarem 60 anos e a inclusão dos pensionistas. No 
bojo desse processo, requeremos a antecipação de sua vigência, no que 
logramos êxito para início dos efeitos fi nanceiros a partir de setembro 
de 2021.

Acompanhamos na Assembleia Legislativa a tramitação do projeto de 
lei que implantou o novo percentual para o exercício cumulativo de 
unidades ministeriais.

Igualmente, requeremos à administração superior a correção do cálcu-
lo da conversão de férias em pecúnia, para incidência do terço constitu-
cional na base de cálculo, direito esse de todo trabalhador, com o início 
do pagamento das parcelas retroativas aos últimos cinco anos.

Requeremos a implantação do MP On-Line, objetivando dinamizar a 
prestação dos nossos serviços mediante o uso de ferramentas tecnológi-
cas, já amplamente utilizadas no sistema de justiça.

Em 2021, a AMPEM  completou 50 anos. Foi produzido um selo come-
morativo em parceria com os CORREIOS e lançada a obra científi ca 
com artigos inéditos, escritos especialmente para esse projeto, feito em 
parceria com o curso de mestrado da Universidade Federal do Mara-
nhão.

Enfi m, encerramos o biênio 2020/2021 com a sensação de dever cum-
prido com a classe, esperando que os anos vindouros possam trazer 
mais avanços ao nosso Ministério Público.
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Com atos em todo o país, PEC 05 foi rejeitada
na Câmara dos Deputados 

Membros do Ministério Público do Estado 
do Maranhão, servidores, representantes 
de entidades do judiciário e da sociedade 
civil participaram, no 13 de outubro, em 
frente à sede das Promotorias de Justiça da 
Capital, de ato contra a PEC 05/2021 e em 
defesa do MP brasileiro.

A ação teve por objetivo demonstrar o repú-
dio à Proposta de Emenda Constitucional 
que visa alterar a composição do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
que acabou sendo rejeitada pelo plenário da 
Câmara dos Deputados por 297 favoráveis, 
182 contra e 4 abstenções. A PEC 5/21 al-
terava a composição do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). 
 .
A manifestação fez parte de uma mobiliza-
ção nacional da Associação dos Membros 
do Ministério Público (CONAMP), e no 
Maranhão foi promovida pela Associação 
do Ministério Público (AMPEM) junta-
mente ao Ministério Público do Estado do 
Maranhão (MPMA) e outras entidades que 
manifestaram o seu apoio à luta dos mem-
bros do MP.

O presidente da AMPEM, Gilberto Cama-
ra, chamou a atenção para o significado 

O presidente da Associação do Ministério 
Público do Maranhão (AMPEM), Gilber-
to Camara, e o 1º vice-presidente, Reinal-
do Campos Júnior, participaram, em 19 
de outubro de ato público contra a Pro-
posta de Emenda à Constituição 5/2021, 
em frente à sede do MP do Distrito Fe-
deral e Territórios, em Brasília.  Também 
estiveram presentes o procurador-geral de 
justiça, Eduardo Nicolau, a corregedora-
-geral do MPMA, Themis Maria Pacheco 
de Carvalho e Alessandra Darub (chefe de 
Gabinete da Corregedoria Geral).

O ato reúne o Conselho dos Corregedores 
Gerais dos MPs dos Estados e da União 
(CCGMPEU), o Conselho Nacional dos 

Mobilizações

Ao lado das afiliadas e associações par-
ceiras, a liderança da CONAMP contra a 
PEC 5 foi fundamental para resguardar a 
capacidade de atuação de Promotores(as) 
e Procuradores(as) de Justiça contra o 

do ato que foi além de 
defender o MP, mas 
de proteger a própria 
sociedade e a demo-
cracia. “Não há de-
mocracia no Brasil, 
depois de 1988, sem 
um Ministério Públi-
co forte e indepen-
dente. Principalmente 
na parte mais sensível 
da nossa instituição, 
que é a autonomia, a independência fun-
cional. Nossa proteção contra persegui-
ções políticas e punições seletivas”, disse.

Presidente e 1º vice-presidente da AMPEM participam de ato em Brasília 

Procuradores Ge-
rais (CNPG), a 
Associação Na-
cional dos Mem-
bros do Ministério 
Público (Conamp) 
e membros do 
MP de vários es-
tados e da União. 
A votação da PEC 
na Câmara Fede-
ral está prevista 
para ocorrer nes-
ta terça-feira, 19. 
O presidente da 
Ampem, Gilberto Camara, informou que, 
além do ato público, o dia também foi de 

avanço do crime organizado; na garantia 
dos direitos humanos; na defesa do meio 
ambiente; no combate aos atos de corrup-
ção; em defesa da infância, juventude e 
idosos; pelos direitos das mulheres e das 

pessoas com deficiência; direitos indíge-
nas e nas demais ações que necessitam da 
autonomia funcional dos integrantes da 
instituição.

conversas com parlamentares para que a 
PEC seja rejeitada. 
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Presidente da AMPEM cumpre agenda em
Brasília para tratar sobre o novo CPP

A AMPEM foi admitida como parte 
interessada no Procedimento de Controle 
Administrativo n º 1.00441/2021-80 
de autoria da OAB/MA contra ato da 
Procuradoria-Geral de Justiça ao instituir 
o Teletrabalho como forma de preservar 
membros e servidores do órgão em razão 
do crescimento no número de casos da 
Covid-19 no início deste ano. A decisão 
sobre o Ato Regulamentar 192021 foi 
deferida pela conselheira do Conselho 

A fim de dialogar com parlamentares 
da bancada maranhense acerca do novo 
Código de Processo Penal (Projeto de 
Lei 8045/10), o presidente da AMPEM, 
Gilberto Camara, cumpriu agenda em 
Brasília, Ele se reuniu com o presidente da 
Associação Espírito-Santense, Pedro Ivo, 
e com os deputados federais Hildo Rocha 
(MDB) e Aluísio Mendes (PSC). 

A respeito do CPP, o presidente 
destacou que os encontros consistiam 
em apresentar aos deputados que fazem 
parte da comissão que discute o PL, as 
preocupações dos membros do Ministério 
Público diante desse cenário. O Projeto de 
Lei visa, entre outros pontos, atribuir ao 
MP o papel de investigação suplementar 
às Polícias Civil e Federal.

A Associação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão (AMPEM) lamentou 
a morte do Promotor de Justiça aposentado 
e 2º tesoureiro da entidade, Luiz Henrique 
Lago de Carvalho, ocorrida em maio deste 
ano. Henrique Lago tinha 77 anos. 

Com anos de trabalho dedicados à AMPEM, 
Luiz Henrique foi atuante ao longo de diversas 
gestões, sempre mantendo a seriedade e 
competência que tanto marcaram suas 
atividades desempenhadas na Associação.

No biênio 2000-2001, prestou serviço no 
atendimento ao aposentado e pensionista; em 
2008-2009, durante o mandato da presidente 

Nacional do Ministério Público (CNMP) 
Sandra Krieger.

Devido à Covid-19 o Ministério Público 
do Estado do Maranhão suspendeu de 
forma temporária o trabalho presencial e 
passou a adotar o regime de teletrabalho 
até 15 de abril, segundo o Ato 
Regulamentar (ATOREG – 192021) da 
Procuradoria Geral de Justiça. A medida 
teve por objetivo resguardar a vida de 

Fabíola Fernandes Faheina 
da Ferreira, foi 1º tesoureiro 
e, posteriormente, presidente 
da comissão eleitoral para o 
pleito do biênio 2012-2013.

Ele era membro da 
diretoria executiva como 2º 
tesoureiro, cargo que tomou 
posse no dia 10 de janeiro 
de 2020. Luiz Henrique 
Lago sempre será lembrado 
pela pessoa dedicada às 
causas associativas e por sua 
atuação como membro do 
Ministério Público. 

promotores, procuradores de justiça e 
servidores e garantir, ao mesmo tempo, a 
prestação jurisdicional no estado.

Em sua decisão publicada no Diário da 
Justiça desta quarta-feira (7) a conselheira 
determina que “reautue-se o presente 
feito, de modo a constar como parte 
interessada a Associação do Ministério 
Público do Estado do Maranhão”.

Conselheira admite habilitação da AMPEM em
PCA da OAB/MA sobre Teletrabalho no MP

AMPEM lamenta o falecimento do
2º tesoureiro da entidade, Luiz Henrique Lago

Presidente da AMPEM, Gilberto Camara, e o deputado Aluísio Mendes.
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AMPEM entrega novas instalações do Facure Flat

A  Associação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão (AMPEM) entregou 
no dia 23 de setembro o Facure Flat que 
passou por obras de melhoria para a es-
tada de associados e associadas. O prédio 
leva o nome do saudoso ex-presidente da 
Associação em 1976 e 1977, Joaquim Fa-
cure Ferreira que, na ocasião foi homena-
geado, por meio de sua família presente ao 
evento. 

Em uma extensa obra de recuperação ex-
terna e interna, o espaço, de 187 m², conta 

Autoridades

Estiveram presentes na cerimônia os 
membros da Diretoria: o 1º vice-pre-
sidente, Reinaldo Campos Júnior; a 2ª 
vice-presidente, Isabelle de Carvalho 
Saraiva; 1º tesoureiro, Esdras Liberali-
no Soares Júnior; 2º secretário, Cláudio 
Cabral. Também participaram da sole-
nidade: o secretário-geral do Conselho 
Nacional do Ministério Público, Jaime de 
Cássio Miranda; procurador-geral de Jus-
tiça de Santa Catarina, Fernando da Silva 
Comin; o membro do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Silvio Roberto 
Oliveira de Amorim Júnior; o secretário 
municipal de Turismo, Saulo Ramos, re-
presentando o prefeito de São Luís, Edu-
ardo Braide; o promotor de Justiça do Es-
tado de Santa Catarina, Samuel Dal Farra 
Naspolini; o delegado da Receita Federal, 
Carlos Eduardo França; o presidente da 
Associação dos Defensores e Defensoras 
do Estado do Maranhão, Cristiano Ma-
tos de Santana; a 3ª vice-presidente da 
Associação dos Magistrados do Estado 
do Maranhão, Sueli Feitosa, represen-

com quatro apartamentos mobiliados, co-
zinha equipada e estacionamento próprio, 
em um ambiente seguro e confortável dis-
ponibilizado para nossos associados. A fa-
chada foi repaginada pelo arquiteto Flávio 
Moraes Rêgo Salomão e o ambiente inter-
no foi de responsabilidade da arquiteta Ju-
liana Menezes de Araújo Costa Rios.

A ação é mais um dos inúmeros trabalhos 
realizados pela Diretoria da AMPEM com 
o intuito de garantir a execução do com-
promisso da Associação com seus filiados: 

o de oferecer um espaço físico de qualida-
de, facilitando, assim, o dia a dia de quem 
precisa usufruir dos serviços do flat, ao 
mesmo tempo em que compartilha com 
todos esta conquista que pertence aos as-
sociados e associadas.

Em seu discurso, o presidente da AM-
PEM, Gilberto Camara, observou que a 
entrega das novas instalações do Facure 
Flat coincidiu com o ano do cinquentená-
rio da Associação, que foi celebrado com o 
lançamento do livro “Passado, Presente e 
Futuro do Ministério Público Brasileiro” e 
ganhou um selo postal comemorativo. 

O presidente ainda destacou que o flat é 
de extrema serventia aos membros do MP 
por oferecer um espaço de conforto para 
descanso, em meio a agitação do dia a dia 
do serviço prestado à população. Ainda 
destacou que a obra não resultou na co-
brança de taxas extras para os associados.

“Este projeto é um compromisso que assu-
mimos com toda a classe de revitalizar, de 
melhorar, as condições do Facure Flat, o 
que hoje se materializa. E tudo isso foi re-
alizado sem qualquer ônus a mais dos nos-
sos associados, apenas com recursos pró-
prios. É um demonstrativo cabal de como 
esta Diretoria tem tratado os recursos dos 
nossos associados”, explanou.

Autoridades durante a solenidade de entrega das novas instalações.

Momento de desenlace da fita na inauguração do Facure Flat.

tando o presidente da Associação, Holí-
dice Barros; o presidente da Associação 
dos Funcionários da Procuradoria Geral 
de Justiça do Maranhão, Gerson Antô-
nio Rego Lima; a controladora-geral do 

município de São Luís, Liliane Guterres; 
o deputado estadual Roberto Costa; e o 
secretário-geral da mesa diretora da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, Bráu-
lio Martins.
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Livro “Passado, Presente e Futuro do Ministério Público Brasileiro”
em versão impressa é lançado 

A versão física da obra “Passado, 
Presente e Futuro do Ministério Público 
Brasileiro”, organizada pela Associação 
do Ministério Público do Estado do 
Maranhão (AMPEM) em parceria com 
a Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), foi lançada no dia 19 de 
novembro em cerimônia realizada na sede 
social da instituição, em São Luís.

Em ação alusiva ao cinquentenário da 
Associação, o formato digital do livro foi 
lançado em junho deste ano (disponível 
para download aqui) e ambas as versões 
reúnem artigos inéditos de autores de 
todo o Brasil – inclusive, de muitos 
associados AMPEM -, divididos nas 
seguintes temáticas: Ministério Público 
e os desafios do constitucionalismo 
moderno; o MP e as novas perspectivas do 
processo brasileiro; as novas perspectivas 
para um Ministério Público resolutivo; o 
papel do MP em meios alternativos para a 
resolução de conflitos; o MP e os desafios 
do combate à violência contra a mulher e 
o MP e o combate à corrupção.

O livro tem o objetivo de ressaltar o papel 
do Ministério Público brasileiro ao longo 
dos anos e seu compromisso firmado com 
a sociedade como instituição “resolutiva 
e propulsora do desenvolvimento 
social, humano e da esfera pública, em 
perspectiva interdisciplinar”. Estão à 
frente do projeto os promotores de justiça 
e professores da UFMA Cláudio Alberto 
Gabriel Guimarães, Márcia Haydée Porto 
de Carvalho e Cassius Guimarães Chai.

O presidente da AMPEM, Gilberto 
Camara França Júnior, destacou a 

importância da obra em comemoração da 
Associação celebrado em janeiro deste 
ano.“Buscamos gerar este intercâmbio 
com os alunos e coordenadores dos cursos 
de Direito para levar às instituições o 
pensamento do passado, presente e futuro 
do Ministério Público brasileiro. Esta 
instituição só sobreviverá se ela produzir 
conhecimento também. Outras visões 
do Direito serão construídas e o MP 
tem importante contribuição para dar ao 
conhecimento jurídico. Este é o objetivo 
e cremos que hoje ele foi cumprido e 
cumprido com louvor”, comemorou.

O coordenador do curso de mestrado em 
Direito da UFMA, Roberto Carvalho 
Veloso, chamou a atenção para a 
participação de três professores do 
Programa na coordenação do projeto 
(os promotores Cassius Chai, Cláudio 
Guimarães e Márcia Haydée) além da 
produção de artigos de outros docentes, 
discentes e egressos do curso. “Para mim 
é uma honra participar desse momento, 
porque quando vemos a AMPEM lançar 
um livro como este, gera em nós o 
sentimento de que a cultura jurídica e a 
cultura literária também estão presentes 
no trabalho diário daqueles que promovem 
a justiça no nosso estado”, completou.

A diretora da Escola Superior do 
Ministério Público do Maranhão, Karla 
Adriana Holanda Farias Vieira, destacou 
a produção do livro como um marco 
comemorativo que deve perdurar.  “É 
um momento de muita honra e de muito 
júbilo. Parabenizo o presidente Gilberto e 
toda a diretoria da AMPEM por escolher 
comemorar essa data tão significativa 

de uma forma tão permanente como é o 
lançamento de um livro”, afirmou.

O 1º vice-presidente da CONAMP, Tarcísio 
Bonfim, representando o presidente da 
instituição, Manoel Murrieta, também 
destacou a importância da obra para 
a história do MP. “Nesse momento, 
por meio de uma ação realizada pela 
Associação, é formalizado este livro de 
reflexões sobre a realidade do Ministério 
Público, os problemas enfrentados e os 
exemplos de diversos membros do MP, de 
forma que nos incentive, inspire e renove 
o espírito para continuarmos trabalhando 
pela sociedade”.

A corregedora-geral do MPMA, 
Themis Maria Pacheco, falou sobre suas 
expectativas acerca da produção da obra. 
“Eu espero que o livro cumpra o seu 
propósito, que é o de trazer conhecimento, 
difundir ideias, impactar a nossa atuação 
no dia a dia e de trazer novidades, não 
apenas para o Ministério Público, mas 
para toda a sociedade maranhense”.

Também foram entregues certificados 
de participação aos autores com artigos 
presentes na obra.

Participaram da solenidade, ainda, o 
presidente recém-eleito da OAB no 
Maranhão, Kaio Saraiva, os membros da 
diretoria da AMPEM, o 1º vice-presidente, 
Reinaldo Campos Júnior; a 2ª vice-presidente, 
Isabelle de Carvalho; o 1º tesoureiro, Esdras 
Liberalino Júnior; e o 2º secretário, José 
Cláudio Cabral, além de membros do MP, 
alunos e professores de instituições do ensino 
de Direito do Maranhão.
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Programação incluiu painéis com temas abordados na obra
Painéis

Durante a cerimônia de lançamento do li-
vro, foram realizados três painéis cujas te-
máticas dialogavam diretamente com os ei-
xos propostos na obra. O primeiro, de tema 
“O Ministério Público e a escuta protegida 
da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar”, com o promotor de justiça 
e coordenador do Centro de Apoio Opera-
cional do Tribunal do Júri, Sandro Carva-
lho Lobato de Carvalho, debateu sobre a 
importância da quebra do ciclo de violência 
das mulheres que estão naquele tipo de vul-
nerabilidade e outros tópicos relacionados.

O segundo painel foi ministrado pela pro-
motora de justiça e coordenadora da Co-
missão de Mulheres da Associação Goiana 
do Ministério Público, Fernanda Balbinot, 
com o tema “Estupro de Vulnerável e o jul-
gamento com perspectiva de gênero”, abor-
dando tópicos como violência institucional 
de gênero e aplicabilidade da Lei Maria da 
Penha nos casos de estupro de vulneráveis.

O último painel de tema “Precedentes nor-
mativos formalmente vinculantes em âm-

bito penal e sua dupla função: pro futuro 
in malan partem  (matéria penal) e tempus 
regit actum (matéria processo penal)” foi 
ministrado pelo professor e promotor de 
justiça, presidente da Associação Espírito-

-Santense do Ministério Público, Pedro Ivo 
de Sousa, na qual foram abordados tópicos 
relacionados à temática, como a influência 
da decisão judiciária sobre a atuação diária 
dos promotores e procuradores de justiça.

7
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Posse dos novos coordenadores dos 
Centros de Apoio Operacionais

Reeleito para o cargo de diretor das Pro-
motorias de Justiça da Capital com 85 dos 
116 votos válidos, o 1º tesoureiro da AM-
PEM, Esdras Liberalino Soares Júnior, 
tomou posse no dia 3 de novembro, reafir-
mando o compromisso de continuar com 
uma administração responsável, transpa-
rente e aberta ao diálogo.

O promotor de justiça Sandro Bíscaro foi 
eleito diretor das Promotorias de Justiça 
de Imperatriz. Candidato único, ele rece-
beu 19 dos 20 votos válidos e foi empos-
sado no dia 28 de outubro com o discurso 
voltado para a importância de ouvir e se 
mostrar aberto a diferentes opiniões.

O presidente da AMPEM, Gil-
berto Camara, participou da 
cerimônia de posse dos no-
vos coordenadores dos Cen-
tros de Apoio Operacional do 
Ministério Público do Mara-
nhão (Caops). No evento, que 
ocorreu de maneira híbrida, 

O 1º vice-presidente da AM-
PEM, Reinaldo Campos Jú-
nior, e o 1º secretário, André 
Charles Alcântara, tomaram 
posse como conselheiros titu-
lar e suplente, respectivamen-
te, do Conselho Estadual dos 

A Associação do Ministério Público do Es-
tado do Maranhão (AMPEM), por meio de 
seus representantes, participou da inaugura-
ção de novos prédios entregues pelo Minis-
tério Público do Maranhão para aprimorar 
a estrutura e o serviço prestado à sociedade 
maranhense. Acompanhe abaixo:

Araioses
O 1º secretário da AMPEM, André Charles 
Alcântara Martins Oliveira, esteve presente 
na inauguração da nova sede das Promotorias 
de Justiça da comarca de Araioses, realizada 
em junho deste ano. O edifício apresenta uma 
área construída total de 251,70 m², em um ter-
reno de 2.400 m² e leva o nome do procurador 
de justiça Raimundo Laurindo dos Santos, 
nascido em Araioses e que faleceu no dia 21 
do mesmo mês. Ele é pai do promotor de jus-
tiça Ronald Pereira dos Santos, que também 
esteve presente na solenidade.

Anexo das Promotorias de Justiça
de Imperatriz 

Novos diretores das Promotorias de Justiça da Capital e de Imperatriz

1º vice-presidente e 1º secretário 
da AMPEM tomam posse no 

Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência

o promotor Sandro Carvalho 
assumiu o Caops do Tribunal 
de Júri; a promotora Sandra 
Fagundes assumiu o Caops de 
Enfrentamento à Violência de 
Gênero e o promotor Gleudson 
Malheiros assumiu o Caops de 
Infância e Juventude. 

INAUGURAÇÕES
Já no mês de julho, foi entregue o prédio 
anexo das Promotorias de Justiça de Impe-
ratriz que abriga a 3ª Promotoria Regional 
de Defesa da Ordem Tributária e Econômi-
ca, que atua no Comitê Interinstitucional 
de Recuperação de Ativos (Cira) da Região 
Tocantina e o Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado regional 
(Gaeco). O 1º vice-presidente da AMPEM, 
Reinaldo Campos Castro Júnior, represen-
tou a entidade no evento.

Santo Antônio dos Lopes 
Em setembro foram inauguradas as novas 
sede da Promotoria de Justiça da Comar-
ca de Santo Antônio dos Lopes, situada 
na Avenida Durval Januário, no Centro da 
cidade, e da Promotoria de Justiça da Co-
marca de Lago da Pedra, situada na Rua 
Hilário Neto, no bairro Vila Rocha.

Da cerimônia de inauguração de Santo 
Antônio dos Lopes participaram o procu-
rador-geral de justiça, Eduardo Nicolau; o 

promotor da comarca, Xilon de Sousa Jú-
nior, o prefeito da cidade, Emanuel Lima 
de Oliveir, e o primeiro vice-presidente da 
AMPEM, Reinaldo Campos Junior.

Lago da Pedra
Em Lago da Pedra estiveram presentes o 
procurador-geral de justiça, o promotor ti-
tular da 2ª Promotoria da cidade, Crystian 
Gonzales Boucinhas e as prefeitas de Lago 
da Pedra e Pedreiras, Maura Jorge e Vanes-
sa Santos, respectivamente.

Carolinas
Em outubro foi inaugurada a nova sede das Pro-
motorias de Justiça de Carolina. A solenidade 
contou com a presença do presidente da AM-
PEM, Gilberto Camara, do 1º vice-presidente, 
Reinaldo Campos Júnior, e do 2º secretário, 
Cláudio Cabral. A nova sede está instalada em 
um prédio histórico, que foi recuperado pelo 
MP. A obra teve o valor de R$ 858 mil, sem 
aditivos. A área construída é de 297,86 m², com 
área total de 425,9 m² (edificação e terreno).

Esdras Liberalino Soares Júnior Sandro Bíscaro

Direitos da Pessoa com Defici-
ência. A cerimônia on-line foi 
realizada em setembro. Esteve 
presente no evento, a titular da 
2ª Promotoria da Pessoa com 
Deficiência, Ana Teresa Silva 
de Freitas”.



9

Com maior superávit dos últimos 
cinco anos, contas 2020 da AMPEM 

são aprovadas por unanimidade

Pedido da AMPEM sobre auxílio 
saúde e antecipação do benefício é 

atendido pela PGJ
Em assembleia realizada no dia 
6 de novembro as contas 2020 
da AMPEM foram aprovadas 
por unanimidade.

A leitura do relatório foi feita 
pela conselheira fiscal a promo-
toria de justiça, Marcia Moura 
Maia, que, na ocasião, destacou 
um superávit de R$ 255 mil, o 
maior dos últimos cinco anos.

Em mais uma conquista para os 
associados e associadas AMPEM, 
a Procuradoria-Geral de Justiça 
atendeu aos requerimentos proto-
colados pela Diretoria da entidade 
solicitando a inclusão dos pensio-
nistas no benefício auxílio saúde e a 
antecipação do mesmo para o dia 1º 
de setembro – inicialmente previsto 
para 1º de novembro.

A inclusão dos pensionistas foi uma 
solicitação que, embasada pela Re-
solução nº 223 do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP), 

1

Ofício 44: Proposta de Minuta de Resolução que Acrescenta o art. 1-A na Res. m.05/2011-CPMP.
Ofício 49: Encaminhamento de solicitação de tratamento isonômico entre as Unidades do MPMA.
Ofício 55: Prorrogação do Ato Regulamentar nº13/2021.
Ofício 58: Continuidade no pagamento de conversão de férias.
Ofício 61: Solicitação de dilatação de prazo.
Ofício 66: Proposição nº 1.00269/2021-37 - CNMP
Pedido 84: Solicitação de dilatação de prazo.
Pedido 85: Prorrogação do Ato Regulamentar nº 13/2021.
Pedido 86: Regulamentação e implantação do “MP-ONLINE”
Ofício 110: Solcita reunião para sanar dúvidas sobre OFC Circular - Controle de ações interpostas pelo MPMA.
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O presidente da AMPEM, Gil-
berto Camara França Junior, 
disse que o resultado demons-
tra a forma séria e responsável 
com que a diretoria trata os 
recursos dos seus associados e 
executado suas ações. “A nos-
sa expectativa é que em 2021 
seja ainda maior”, disse

prevê a simetria com o Ministério 
Público da União, cuja concessão 
da assistência médico-hospitalar se 
dá aos membros do MP, extensiva 
aos inativos, aos pensionistas e aos 
dependentes.

O presidente da AMPEM, Gilberto 
Camara, destacou a importância da 
ação. “Após a regulamentação pelo 
CNMP, requeremos a atualização 
da normativa do MP/MA, resul-
tando na melhoria dos percentuais 
das faixas etárias e a justa inclusão 
dos pensionistas”, declarou.

REQUERIMENTOS
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Maranhão é vice-campeão no VI Torneio Nordestão de 
Futebol Society do Ministério Público

A equipe maranhense fi cou em segundo 
lugar no VI Torneio Nordestão de Futebol 
Society do Ministério Público que ocor-
reu, de 13 a 15 de novembro, em Fortaleza. 
O time do Maranhão jogou contra os do-
nos da casa, que venceu a partida por 2 x 0 
. Para chegar à fi nal, o Maranhão derrotou 
a Bahia por 3 x1 em partida disputada no 
último domingo (14).

A diretoria da AMPEM agradece aos 
promotores de justiça/atletas que repre-
sentaram o Maranhão na competição e ao 
Departamento de Esporte, que deu todas 
as condições para participação no torneio. 
Agradecimento, ainda, à comissão técnica 
e à equipe de apoio.

O Torneio do próximo ano ocorrerá na ci-
dade de Manaus (AM).

Aposentados são homenageados durante Café da Manhã
A Associação do Ministério Público do 
Estado do Maranhão (AMPEM) realizou 
neste sábado (27) um café da manhã es-
pecial em homenagem aos aposentados e 
pensionistas pelo Dia do Aposentado. O 
evento aconteceu na sede da associação e 
contou, ainda, com o lançamento do livro 
“Cronologia da História de Alcântara”, de 
autoria do promotor de justiça aposentado 
e associado da AMPEM, Paulo Oliveira.

Durante o café da manhã também foi 
entregue ao promotor de justiça Edilson 
Santana de Souza uma placa como re-
conhecimento aos serviços prestados ao 
Ministério Público. Edilson Santana se 
aposentou após 21 anos de atuação como 
promotor de justiça. Na ocasião, a 1ª vice-
-presidente da AMPEM, Isabelle de Car-
valho Saraiva, fez a leitura da mensagem 
na placa entregue ao recém aposentado.

A manhã festiva contou, ainda, com ho-
menagem aos aniversariantes do mês, 
representada pela pensionista Maria da 
Salete Coelho, viúva do procurador de 
justiça José Ribamar Sousa Coelho.

Na sequência, foi feito o tradicional sor-
teio de brindes entre os presentes. O presi-
dente da AMPEM, Gilberto Camara, lem-

brou da importância de proporcionar esse 
encontro após tantos meses sem eventos 
presenciais em razão da Pandemia da Co-
vid-19. “Hoje estamos nos encontrando 
para celebrar um momento importante em 
reconhecimento aos que muito contribuí-
ram com a nossa instituição, que são os 
nossos aposentados”, disse.

Presente ao Café da Manhã, o procura-
dor-geral de justiça, Eduardo Nicolau, 
disse da felicidade de estar reunido com 
membros do Ministério Público que mui-
to ajudaram no fortalecimento da institui-
ção durante o exercício de suas funções 
como promotor de justiça ou procurador.

O evento contou, ainda, com a presença 
do 1º vice-presi-
dente da AMPEM, 
Reinaldo Campos 
Junior, do 1º Secre-
tário, André Char-
les Oliveira e do 1º 
Tesoureiro, Esdras 
Liberalino Junior, 
além de aposenta-
dos, pensionistas, 
familiares, promo-
tores e procuradores 
de justiça.
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AMPEM concede as comendas Arcelina Mochel e Mário Ramos 
Guimarães a membros do Ministério Público 

Promotor Gilberto Camara é reeleito
presidente da AMPEM para o biênio 2022-2023 

Em dezembro deste ano a AMPEM reali-
zou sua tradicional cerimônia de entrega 
das comendas Arcelina Mochel e Mário 
Ramos Guimarães, concedidas aos mem-
bros do Ministério Público do Maranhão 
que completaram 15 e 30 anos de serviço, 
respectivamente. A solenidade ocorreu 
durante a programação do 11º Congresso 
Estadual do MPMA, realizado nos dias 9 
e 10 de dezembro no auditório da Procu-
radoria Geral de Justiça.
 
Com a comenda Arcelina Mochel foi ho-
menageado o Promotor Sandro Carvalho 
Lobato de Carvalho; com a comenda Má-
rio Ramos Guimarães foram homenage-
ados os Promotores Maria Luiza Ribeiro 
Martins, Andria Márcia Ribeiro de Sou-
sa, Orfileno Bezerra Neto, Paulo Silves-
tre Avelar Silva, Nacor Paulo Pereira dos 
Santos, Valdenir Cavalcante Lima e Wil-
ler Siqueira Mendes Gomes.

O promotor de justiça Gilberto Camara França Júnior foi reeleito pre-
sidente da AMPEM para o biênio 2022-2023. Encabeçada pelo atual 
presidente, a chapa “União, Trabalho e Novas Conquistas” recebeu 
184 votos em pleito realizado no dia 10 de dezembro.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os promotores Marco Auré-
lio Ramos Fonseca, Aarão Carlos Lima Castro e Márcia Moura 
Maia, com 215, 211 e 201 votos, respectivamente.
Confira abaixo a composição completa da chapa eleita.

Diretoria-executiva
Presidente: Gilberto Camara
1º Vice-Presidente: Reinaldo Campos Júnior
2ª Vice-Presidente: Isabelle Saraiva
1º Secretário: André Charles Martins
2º Secretário: Gervásio Ribeiro Filho
1º Tesoureiro: Esdras Soares Júnior
2º Tesoureiro: José Cláudio Cabral
Conselho consultivo
Titulares:
Aline Albuquerque
Sandra Fagundes
Lays Gabriela Pedrosa
Suplentes:
Natália Macedo Tavares
José Ribamar Baima do Lago
Gustavo Bueno


