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No dia 24 de novembro 
membros do conselho delibera-
tivo da CONAMP elegeram por 
aclamação a chapa “Trabalho 
e União pelo fortalecimento do 
Ministério Público” para a dire-
toria e conselho fiscal entidade 
biênio 2016/2018. Única ins-
crita, a chapa foi encabeçada 
pela atual presidente, Norma 
Cavalcanti. Este será o segun-
do mandato da promotora de 
Justiça à frente da CONAMP.

A posse da nova diretoria e 
conselho fiscal será em março 
de 2016 em Brasília.

As regras para a eleição fo-
ram estabelecidas pela Reso-
lução n.º 01, de 01 de outubro 
de 2015. A comissão eleitoral, 

responsável pela condução do 
processo de votação, foi com-
posta pelos presidentes das As-
sociações do MP do Pará (Am-
pep), Manoel Sereni Murrieta, 
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da Paraíba (APMP), Francisco 
Bérgson, e do Rio de Janeiro 
(Amperj), Luciano Mattos.

Confira a íntegra da nova 
diretoria da CONAMP:

Norma Cavalcanti é reconduzida por aclamação à presidência da CONAMP

Presidente: Norma Cavalcanti (BA)
1º Vice-presidente: Victor Hugo Palmeiro de Azevedo (RS)
2º Vice-presidente: Nedens Freire Vieira (MG)
Secretário-geral: Elísio Teixeira (DF e Territórios)

Diretorias:
Região Norte: Manoel Murrieta (PA);
Região Nordeste: Francisco Bérgson (PB);
Região Centro oeste: Lindomar Rodrigues (MS);
Região Sul: Luciano Naschenweng (SC);
Região Sudeste: Luciano Mattos (RJ).

Conselho Fiscal: 
Benedito Torres Neto (GO); 
Reinaldo Alberto Nery de Lima (AM);  
José Augusto Cutrim Gomes (MA); 
Adelcion Caliman (ES); 
Cláudio Franco Felix (PR).
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Entidades do MP e da Magistratura mobilizam-se em defesa das 
carreiras jurídicas

Durante o mês de dezem-
bro a Frente Associativa do 
Ministério Público e da Magis-
tratura (Frentas), da qual a CO-
NAMP é integrante, manteve 
articulação intensa no Congres-
so Nacional para acompanhar 
o trâmite da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2016 
e o Projeto de Lei (PL) 3123 de 
2015. 

A Frentas elaborou Nota 
Técnica conjunta destacando 
a inconstitucionalidade de re-
gulamentação de matérias de 
natureza institucional e remu-
neratória pela LDO. Em diálogo 
com os parlamentares, as enti-
dades ressaltam que tais temas 
inseridos no texto da LDO não 

guardam relação com a maté-
ria orçamentária e, na prática, 
afrontam direitos dos membros 
do MP e do Judiciário.

Quanto ao PL 3123/2015, 
a Frentas defende a manuten-
ção do teto remuneratório nos 
moldes atuais conforme juris-
prudência do Supremo Tribunal 
Federal e entende que o proje-
to original possui vícios formais 
e materiais. Por outro lado, as 
associações são favoráveis e 
apoiam os pareceres já aprova-
dos pelas Comissões de Cons-
tituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC) e de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Pú-
blico (CTASP) por considera-
rem que os textos substitutivos 

adequaram a LDO aos limites 
estabelecidos constitucional-
mente.

Além da CONAMP, com-
põe a Frentas a Associação 
Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), a Associa-
ção Nacional dos Procurado-
res do Trabalho (ANPT), a As-
sociação do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios 
(AMPDFT), a Associação Na-
cional do Ministério Público 
Militar (ANMPM), a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe), a Associação dos Ma-
gistrados da Justiça do Traba-
lho (Anamatra), e a Associação 
dos Magistrados Brasileiros 
(AMB).



Foi realizado no dia 26 de 
novembro, em Brasília, o 1º En-
contro Nacional dos Assessores 
de Comunicação da CONAMP e 
Afiliadas (Enascom).

O evento teve por objetivo 
o aperfeiçoamento da atuação 
institucional da CONAMP e afi-
liadas por meio do fortalecimen-
to e desenvolvimento das as-
sessorias de comunicação. Ao 
proporcionar momento de iden-
tificação e alinhamento dos ob-
jetivos, possibilitando a defini-
ção de diretrizes convergentes 
e a construção de uma agenda 

estratégica, o Enascom buscou 
criar uma rede interassociativa 
ativa de informação e trabalho.

O Enascom reuniu 20 parti-
cipantes que representaram 16 
associações afiliadas. O grupo 
foi recebido pelo 1º vice-presi-
dente da CONAMP, Victor Hugo 
Palmeiro de Azevedo, pelo pre-
sidente da Associação Espírito-
-Santense do MP (AESMP), Al-
decion Caliman, pelo presidente 
da Associação Amazonense do 
MP (AAMP), Reinaldo Lima, e 
pela coordenadora da comu-
nicação da entidade, Juliana 
Campêlo.

Ao longo do encontro foram 
realizados três painéis: “Plane-
jamento estratégico: como ela-
borar e cumprir um plano de 
ação”; “Redes Sociais: a expe-
riência do CNMP quanto à ela-
boração e execução de uma 
política digital”; e “O papel das 
assessorias do Ministério Públi-
co no fortalecimento da imagem 
ministerial na mídia”. Os parti-
cipantes dividiram-se ainda em 
grupos de trabalho para elabo-
rar uma estratégia nacional em 
comemoração ao Dia Nacional 
do Ministério Público.

CONAMP realiza encontro nacional de assessores de comunicação

Perguntas ou comentários? Envie um e-mail para imprensa@conamp.org.br ou ligue para 61.3314-1356


