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CONAMP acompanha aprovação do reajuste do 
subsídio do PGR e ministros do SFT na Câmara 
dos Deputados

No dia 26 de novembro 
a Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) da Câmara 
dos Deputados aprovou os 
projetos de lei (PL’s) 7918/14 
e    7917/14, do Ministério Pú-
blico da União (MPU) e do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
respectivamente, que aumen-
tam de R$ 29.462,25 para R$ 
35.919,05 o salário do pro-
curador-geral da República e 
dos ministros do STF  a partir 
de janeiro de 2015. O valor é 
usado como teto salarial do 
funcionalismo público.

A presidente da Associa-
ção da Nacional dos Membros 

do Ministério Público (CO-
NAMP), Norma Cavalcanti, e 
integrantes da diretoria e do 
conselho deliberativo da en-
tidade acompanharam a ses-
são da CFT. Também estive-
ram presentes dirigentes de 
associações de outros ramos 
do MP e da magistratura.

Por determinação da mi-
nistra Rosa Weber, do STF, 
o projeto do Orçamentário de 
2015 deve conter a previsão 
de reajuste dos subsídios. A 
decisão, contudo, não obriga 
o Congresso Nacional a apro-
var a íntegra dos PLs’ 7918/14 
e 7917/14, que poderá reduzir 

ou aumentar a previsão de re-
ceitas e despesas dentro do 
Orçamento da União.

Além da aprovação na 
CFT, os projetos já foram 
passaram pelo exame da Co-
missão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público 
(CTASP). No entanto, devem 
ser apreciados pela Comis-
são de Constituição Justiça e 
Cidadania (CCJC) da Casa. 
A CONAMP continua atenta 
e mantém-se em permanente 
articulação no Congresso Na-
cional em prol da aprovação 
dos projetos de lei de reajuste 
do subsídio.

1. No dia 26 de novembro, a CONAMP e representantes de entidades do MP e da magistratura acompanharam a aprovação do 
reajuste na CFT. 2. Norma Cavalcati e José Silvério Perdigão, assessor da CONAMP, na sessão da CTASP do dia 05 de novem-
bro
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http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=622065
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=622064


CONAMP intensifica apoio para a realização 
de congressos do Ministério Público

A fim de contribuir com o 
contínuo aperfeiçoamento e 
congraçamento dos membros 
do Ministério Público brasilei-
ro, a CONAMP intensificará 
esforços de apoio e fomento 
para a realização de congres-
sos. Pelo menos três eventos 
contarão com o auxílio da CO-
NAMP em 2015: o da região 
nordeste, o Nacional do MP; 
e, a Conferência Latino-Ame-
ricana da International Asso-
ciation of Prosecutors (IAP).

De 04 a 06 de março, 
Fortaleza (CE) irá receber a 
6ª edição do Congresso do 
Ministério Público da Região 
Nordeste. O evento é promovi-
do pela CONAMP e pela Asso-
ciação Cearense do Ministério 
Público (ACMP). O tema, “Mi-
nistério Público: um olhar para 
o futuro”, propõe a análise das 
conjunturas políticas, sociais 
e econômicas que possam ter 

efeito sobre a atuação do MP, 
além da troca de experiências 
sobre técnicas investigativas e 
estratégias processuais.

Em outubro, a CONAMP 
e a Associação do Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (Amperj) irão realizar 
a XXI edição do Congresso 
Nacional do Ministério Públi-
co. Em paralelo, também será 
realizada a Conferência Lati-
no-Americana da IAP. A confir-
mação foi divulgada durante a 
19ª Conferência Anual da IAP, 
realizada em novembro deste 
em ano em Dubai, na qual o 
presidente da Amperj, Lucia-
no Mattos, representou a CO-
NAMP.

A CONAMP, a Amperj e 
a IAP estão trabalhando em 
parceria na realização do 
Congresso Nacional do MP e 
da Conferência Latino-Ameri-
cana. Para mais informações, 

fique atento aos sites das en-
tidades.
Congresso Virtual do MP

Até o dia 15 de dezembro 
deste ano ocorre o Congresso 
Virtual Nacional do MP com 
o tema “Ministério Público no 
Século XXI”. Nesta edição, es-
tão disponíveis as ferramen-
tas de fórum de cada tese ca-
dastrada; a opção de agendar 
a realização de salas de con-
versa online sobre o congres-
so; e o café virtual, espaço 
de descontração que permite 
identificar que está online para 
conversar com o usuário.

A partir de 16 de dezem-
bro, a plataforma do con-
gresso será convertida no 6º 
Fórum Virtual Nacional do Mi-
nistério Público e funcionará 
até o início do 7º Congresso 
Virtual Nacional do Ministério 
Público, em 2016.
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1. De 4 a 6 de março de 2015 ocorre o 6º Congresso do MP da Região Nordeste. 2. Diretoria da IAP e o presidente da Amperj, 
Luciano Mattos, durante a divulgação oficial do Rio de Janeiro como sede da Conferência Latino-Americana em 2015
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http://www.iap-association.org/ 
http://www.iap-association.org/ 
http://acmp-ce.org.br/congresso/ 
http://acmp-ce.org.br/congresso/ 
http://acmp-ce.org.br/congresso/ 
http://www.amperj.org.br/ 
http://www.amperj.org.br/ 
http://www.amperj.org.br/ 
http://congressovirtualnacionalmp.org.br/ 
http://congressovirtualnacionalmp.org.br/ 
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NOTAS AGENDA

Congresso Nacional Virtual do MP ocor-
re até dezembro

“Ministério Público no Século XXI” é o tema 
desta edição.

>>Mais detalhes
Associações do Ministério Público repu-
diam a MP 657/2014

Em nota à imprensa, entidades ressaltam 
que as mudanças previstas na proposição 
reforçam um formato de investigação arcai-
co e ineficiente.

>>Mais detalhes

Associações do Ministério Público são 
contra a PEC 457/05

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
457 de 2005 eleva a idade de aposentadoria 
compulsória no serviço público de 70 para 
75 anos.

>>Mais detalhes

> 01/12

1º - sessão ordinária do 
CNMP 
> 03 a 08/12

XLII Seminário Jurídico das 
teses e encontro dos mem-
bros do MP 
> 05/12

Eleição da Associação Sul-
-Matogrossense do MP;

Seminário de Saúde Mental 
de Crianças e Adolescentes 
do CNMP;

Eleição para PGJ do MP/PA
> 09/12

VII Reunião do Conselho De-
liberativo da CONAMP;

Confraternização de final de 
ano da CONAMP; 

Posse PGJ/MG;

Exibição do documentário 
“Sem Pena” em Brasília pelo 
CNMP

CONAMP participa de homenagem a ex-
-presidente da ANMPM

Ailton José da Silva foi homenageado com 
a aposição de sua fotografia na galeria de 
ex-presidentes.

>>Mais detalhes
Carlos André Bittencourt é reconduzido 
ao cargo de PGJ/MG

Carlos ficará à frente do Ministério Público 
de Minas Gerais durante o biênio 2014/2016.

>>Mais detalhes

> 12/12

Eleição da Associação Pau-
lista do MP

http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/362-congresso-nacional-virtual-do-mp-ocorre-ate-dezembro.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/364-associacoes-do-ministerio-publico-repudiam-a-mp-657-2014.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/366-associacoes-do-ministerio-publico-sao-contra-a-pec-457-05.html
http://www.mpsc.mp.br/portal/WebForms/Default.aspx 
http://www.apmp.com.br/
http://www.asmmp.org.br/
http://www.asmmp.org.br/
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/6732-cnmp-promove-seminario-sobre-saude-mental-de-criancas-e-adolescente
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticia/6745-documentario-sem-pena-debates-sobre-o-sistema-prisional
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/368-conamp-participa-de-homenagem-a-ex-presidente-da-anmpm.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/373-carlos-andre-bittencourt-e-reconduzido-ao-cargo-de-pgj-mg.html
http://www.apmp.com.br/
http://www.apmp.com.br/


Conselho deliberativo da CONAMP reú-
ne-se em Santa Catarina

Na oportunidade, discutiu-se a atuação da 
entidade em relação a propostas legislativas 
de interesse do MP.

>>Mais detalhes
Leonardo Bessa é o novo procurador-
-geral de Justiça do DF e Territórios

Bessa foi eleito para a lista tríplice em pri-
meiro lugar, com 201 votos.

>>Mais detalhes
CONAMP e Amperj participam da Con-
ferência Internacional de Promotores de 
Justiça

Presidente da Amperj representou a CO-
NAMP na ocasião.

>>Mais detalhes
CONAMP prestigia posse do novo PGJ 
de Sergipe

José Rony Silva substituiu Orlando Rocha-
del Moreira na chefia do MP/SE.

>>Mais detalhes

Eleitas as novas diretorias das associa-
ções do MP do Tocantins e Rio Grande 
do Sul

Luciano César Casaroti (TO) e Sérgio Hia-
ne Harris (RS) são os novos presidentes 
das respectivas associações estaduais.

>>Mais detalhes
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> 14/12

Eleição da Associação Parai-
bana do MP;

> 17/12

Seminário com o professor 
Mário Sério Cortella;

Posse nova diretoria Asso-
ciação do MP do Rio Grande 
do Sul

AFILIADAS

Associação Sul-Mata-Grossense 
dos Membros do Ministério

 Público (ASMMP)

Alexandre Magno Benites de
Lacerda

Presidente

> 13/12

Posse PGJ/TO; 

Posse nova diretoria da As-
sociação Catarinense do MP

http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/375-conselho-deliberativo-da-conamp-reune-se-em-santa-catarina.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/379-leonardo-bessa-e-o-novo-procurador-geral-de-justica-do-df-e-territorios.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/385-conamp-e-amperj-participam-da-conferencia-internacional-de-promotores-de-justica.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/381-conamp-prestigia-posse-do-novo-pgj-de-sergipe.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/383-eleitas-as-novas-diretorias-das-associacoes-do-mp-do-tocantins-e-rio-grande-do-sul.html
http://www.apmp.org.br/
http://www.apmp.org.br/
http://www.premioinnovare.com.br/
http://www.amprs.org.br/home.php
http://www.amprs.org.br/home.php
http://www.amprs.org.br/home.php
http://www.asmmp.org.br/
http://www.acmp.org.br/pub/
http://www.acmp.org.br/pub/


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

CONAMP participa da entrega do Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal

Prêmio promove a importância social dos 
tributos e o acompanhamento dos gastos 
públicos.

>>Mais detalhes

Prêmio Innovare anuncia as práticas 
finalistas de sua XI edição

A região Nordeste teve o maior número de 
boas práticas votadas .

>>Mais detalhes

Associação Catarinense do MP elege 
nova diretoria

Luciano Naschenweng é o novo presidente.

>>Mais detalhes

Associação Paraibana do 
Ministério Público (APMP)

Francisco Seráphico Ferraz da
Nóbrega Filho

Presidente

Associação Paulista do Ministério
Público (APMP)

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente

http://www.conamp.org.br/
https://www.facebook.com/ConampBrasil
https://twitter.com/Conamp
https://plus.google.com/+imprensaCONAMP/posts
http://instagram.com/conamp
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/378-conamp-participa-da-entrega-do-premio-nacional-de-educacao-fiscal.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/377-premio-innovare-anuncia-as-praticas-finalistas-de-sua-xi-edicao.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/644-conamp-participa-de-posse-da-nova-diretoria-da-associacao-catarinense-do-mp.html
http://www.apmp.com.br
www.apmp.org.br

