
Ministério Público do Estado de Alagoas
Colégio de Procuradores de Justiça

Extrato da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça

Data, hora e local: 04-03-2016, às 10 horas, na Sala das Sessões dos Órgãos
Colegiados, instalada no edifício-sede do Ministério Público local,  na Rua Dr.
Pedro Jorge Melo e Silva, nº 70, 4º andar, Poço, em Maceió-AL.

Presentes:  Procuradores de Justiça Sérgio Jucá (Procurador-Geral de Justiça),
Vicente  Felix  Correia  (Corregedor-Geral  do  Ministério  Público),  Luiz  Barbosa
Carnaúba, Geraldo Magela Barbosa Pirauá, Lean Antônio Ferreira de Araújo,
Antiógenes Marques de Lira, Dilmar Lopes Camerino, Eduardo Tavares Mendes,
Afrânio Roberto Pereira de Queiroz, Marcos Méro (nomeado Secretário ad hoc),
Valter José Omena Acioly e Denise Guimarães de Oliveira, sob a presidência do
primeiro.

Ata  da  reunião  anterior:  Unanimemente  aprovada  a  ata  da  17ª  Reunião
Ordinária do Colegiado, realizada em 2015, sendo resolvido, por sugestão da
Procuradora de Justiça Denise Guimarães de Oliveira, apenas a publicação do
seu extrato na imprensa oficial, na forma regimental.

Pauta: I – Relatórios mensais da Ouvidoria do Ministério Público, referentes aos
meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016. II – Processo PGJ nº 5413/2015.
Assunto: Indicação de membro do Parquet para compor o Conselho Estadual de
Segurança Pública – CONSEG. Interessado: Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias,
Secretário-Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado. III – Processo PGJ
nº  404/2016.  Assunto:  6º  Congresso Virtual  Nacional  do  Ministério  Público.
Interessado:  Francisco  Antônio  Souto  e  Faria,  Presidente  Executivo  do  6º
Congresso  Virtual  Nacional  do  Ministério  Público  e  do  6º  Fórum  Virtual
Nacional  do  Ministério  Público.  IV  –  Processo  PGJ  nº  2379/2014.  Assunto:
Recurso interposto contra decisão de arquivamento, pelo Procurador-Geral de
Justiça,  de  investigação  contra  o  Prefeito  de  São  Sebastião,  Charles  Nunes
Regueira.  Interessado:  Atla  de Lima Santos.  V  –  Processo  PGJ  nº  616/2016.



Assunto: Solicitação em prol da edição de resolução do Colégio de Procuradores
de  Justiça,  estabelecendo  a  divisão  das  atribuições  extrajudiciais  das
Promotorias  de  Justiça  de  União  dos  Palmares.  Interessado:  Promotor  de
Justiça Carlos Davi Lopes Correia Lima. VI – Processo PGJ nº 620/2016. Assunto:
Informação sobre a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 144/2015 (LOA
de 2016). Interessado: Deputado Estadual Galba Novais. VII – Discussão sobre
questões orçamentárias relativas ao exercício de 2016.

Deliberações sobre as matérias em questão:  I – Tomou-se conhecimento dos
relatórios, sem discrepância de votos. II – O Procurador de Justiça Dilmar Lopes
Camerino logrou a indicação por aclamação. III – Decidiu-se, por unanimidade,
pela informação dos e-mails dos presentes ao Presidente Executivo do evento,
consultando-se os ausentes sobre permissão quanto a futura transmissão dos
seus endereços eletrônicos. IV – Procedida a leitura do relatório, da lavra do
Procurador de Justiça Valter José Omena Acioly, o qual antecipou o seu voto,
pelo  conhecimento  e  improvimento  do  recurso,  concluída  a  discussão  da
matéria, os Procuradores de Justiça Vicente Felix Correia e Denise Guimarães
de Oliveira pediram vista conjunta dos autos recursais. V – Autorizada a redação
de minuta da resolução pretendida, a cargo do Assessoria Técnica da chefia do
Ministério  Público,  para  futura  decisão  mediante  discussão  e  exame  do
Colegiado. VI – Examinou-se a finalidade, benévola ao serviço de inteligência do
Parquet local, da emenda apresentada pelo Deputado Estadual Galba Novaes.
VII  –  O  presidente  discorreu  sobre  a  iminente  redução  na  proposta
orçamentária  apresentada  pelo  Ministério  Público,  referente  ao  presente
exercício,  em  razão  da  dificuldade  financeira  enfrentada  pelo  Estado  de
Alagoas, limitação essa que repercutirá nos gastos de custeio administrativo e
de  pessoal  da  instituição  ministerial  e  restringirá  as  nomeações  de  novos
Promotores de Justiça para preenchimento de claros existentes na carreira, com
reflexos sobre a sociedade alagoana.

Comentários,  proposições  e  esclarecimentos:  I  –  O  Procurador  de  Justiça
Afrânio Roberto Pereira de Queiroz aventou mais empenho na segurança do
prédio da Procuradoria-Geral  de Justiça.  II  – O Procurador de Justiça Dilmar
Lopes  Camerino  sugeriu  a  elaboração  de  uma  manifestação  escrita  dos
Procuradores de Justiça ao Governador do Estado, apontando a necessidade de



destinação  de  recursos  específicos  ao  Parquet, objetivando  a  nomeação  de
Promotores de Justiça aprovados em concurso público válido. III – O Procurador
de Justiça Dilmar Lopes Camerino propôs duas moções de congratulações que
mereceram acolhidas,  ao Procurador de Justiça Antiógenes Marques de Lira,
pela liderança no processo de implantação do projeto MP Digital, de integração
ao Sistema de Automação da Justiça – SAJ, e à Organização Arnon de Mello,
pela comemoração dos 84 (oitenta e quatro) anos de sua fundação. IV – O
Procurador de Justiça Vicente Felix Correia apresentou uma moção, também
aceita e a qual se associou o Procurador de Justiça Eduardo Tavares Mendes, de
elogio  ao  Governador  Renan  Calheiros  Filho,  pelas  escolhas  dos  Secretários
Luciano Barbosa  e  Alfredo Gaspar  de  Mendonça  Neto,  respectivamente,  da
Educação  e  da  Defesa  Social,  em  razão  dos  reconhecidos  resultados  dos
trabalhos desenvolvidos naquelas Pastas. V – O Procurador de Justiça Eduardo
Tavares Mendes agradeceu a todos e a cada um dos que colaboraram com a
exitosa realização do “I Ciclo de Palestras de Direito Eleitoral”, promovido pela
ESMP/AL e AMPAL, ao tempo em que encaminhou uma moção, acatada por
concordância geral, de felicitações às Procuradoras de Justiça, Promotoras de
Justiça  e  servidoras  do  Ministério  Público  local,  ativas  e  aposentadas,  pela
celebração da Semana da Mulher, revelando que as colegas de carreira serão
homenageadas  no  dia  7  (sete)  vindouro,  no  Memorial  Hélio  Cabral  do
Ministério Público Alagoano, com a inauguração de uma galeria de fotos que
eternizará  a  passagem gloriosa de  todas  pela  instituição.  VI  –  O Presidente
teceu comentários  sobre  os  itens  e  I  e  II  acima e  explanou a  propósito  de
assuntos gerais e ou negócios de interesse do Ministério Público. 

Maceió (AL), 04 de março de 2016.

 

Procurador de Justiça Marcos Méro
Secretário ad hoc 

           
   


