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Diretoria da ASMP realiza 
primeira reunião de 2017
Calendário de eventos e atividades da Comissão de Segurança da 
ASMP estiveram em pauta

Foi realizada no dia 
6 de fevereiro, na 
sede da aSMP, a 

primeira reunião da 
diretoria da associa-
ção Sergipana do Mi-
nistério Público do 
ano de 2017. 

a realização de 
reuniões mensais está 
prevista no artigo 26, 
do estatuto da aSMP. 
“a diretoria reunir-
se-á, ordinariamente, 
uma vez por mês e, 
extraordinariamente, 

quando necessário, 
funcionando com a 
presença de, no míni-
mo, 03 (três) membros, 
na sede da aSMP”.

estiveram em 
pauta, entre outros 
temas, a definição do 
calendário de eventos 
da aSMP do ano cor-
rente; revisão e anda-
mento de requerimen-
tos formulados pela 
entidade de classe; 
avaliação do Projeto 
“aSMP Mãos dadas” e 

das atividades da co-
missão de Segurança 
da aSMP.

o Presidente da 
aSMP, Nilzir Vieira, 
falou das expectati-
vas para o ano que se 
inicia. “estamos reini-
ciando os trabalhos da 
nossa diretoria, miran-
do o atingimento de 
nossos objetivos ins-
titucionais, principal-
mente os de defender 
os interesses da classe 
e de promover uma 
integração cada vez 
maior entre os asso-
ciados. a expectativa é 
de que tenhamos um 
ano bastante produ-
tivo, em um cenário 
mais favorável que o 
do ano anterior, so-
bretudo no congresso 
Nacional”, destacou o 
Presidente.
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Membros do Ministério Público e da 
Magistratura realizam ato contra a PEC 
287/16 na Câmara dos Deputados
ASMP esteve presente

um ato público 
realizado no dia 
15 de fevereiro, 

na câmara dos de-
putados, reuniu inte-
grantes do Ministério 
Público e da Magis-
tratura. o objetivo era 
protestar contra a re-
forma da Previdência 
(Pec 287/2016).

a iniciativa, orga-
nizada pela coNaMP 
juntamente com as 
entidades que com-
põem a Frente asso-
ciativa da Magistratura 
e do Ministério Públi-
co (FreNtaS), buscou 

chamar a atenção de 
parlamentares e da 
sociedade para os 
efeitos da reforma da 
Previdência previstos 
na Pec, propondo a 
ampliação do diálogo 
com os diversos seto-
res da sociedade.

com o slogan 
“Não à Pec do caixão”, 
o ato público recebeu 
diversos deputados, 
que expuseram sua 
opinião a respeito da 
Proposta de emenda 
à constituição, entre 
os quais alice Portu-
gal (PcdoB/Ba); arnal-

do Faria de Sá (PtB/
SP); chico alencar 
(PSoL/rJ); danilo ca-
bral (PSB/Pe); Glauber 
Braga (PSoL/rJ); Júlio 
delgado (PSB/MG); 
Nelson Pellegrino (Pt/
Ba); Lincoln Portela 
(PrB/MG); Lindomar 
Garçon (PrB/ro); Lú-
cio Vieira Lima (PMdB/
Ba); e Subtenente 
Gonzaga (Pdt/MG).

o ato também 
recebeu apoio de re-
presentantes da as-
sociação Nacional dos 
auditores Fiscais da 
receita Federal do Bra-

sil (aNFiP), do Fórum 
Nacional Permanente 
de carreiras típicas de 
estado (FoNacate), 
auditoria cidadã da 
dívida, atuaS, ordem 
dos advogados do 
Brasil (oaB), entre ou-
tras.

o Presidente da 
associação Sergipa-
na do Ministério Pú-
blico, Nilzir Vieira, e o 
membro da comissão 
de acompanhamento 
Legislativo da aSMP, 
Peterson Barbosa, es-
tiveram presentes no 
ato. Para o Presidente 
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da aSMP, a aprovação 
da Pec 287/16 signi-
ficaria um retrocesso 
e causaria danos ir-
reparáveis para toda 
a sociedade brasilei-
ra. “este ato é funda-
mental para chamar a 
atenção da sociedade 
para as consequências 
da “Pec do caixão”. 
Somente com ampla 
mobilização da so-
ciedade será possível 
barrar essa proposta”.

Cartilha 
Reforma da 
previdência

a a s s o c i a ç ã o 
Nacional dos 
Membros do 

Ministério Público - 
coNaMP lançou, no 
dia do ato público (15), 
no congresso Nacio-
nal, a cartilha “refor-
ma da Previdência – 4 
pontos fundamentais 
para entender a Pec 
287/16”.

a publicação 
apresenta os princi-
pais pontos do amplo 

estudo técnico feito 
pela coNaMP sobre a 
Proposta de emenda 
à constituição (Pec) 
nº 287, de 2016, que 
modifica o sistema de 
Previdência Social e 
altera regras de apo-
sentadoria. a análise 
em questão, desen-
volvida pelo Promo-
tor de Justiça de São 
Paulo Paulo Penteado 
teixeira Júnior a pedi-
do da entidade, abor-
da os efeitos da Pec 
287/16 somente em 
relação aos servidores 
públicos.

o objetivo da 
cartilha é esclarecer 
aspectos essenciais 
quanto aos impactos 
da Pec no regime pre-
videnciário dos servi-
dores públicos, a fim 
de ampliar e qualificar 
o debate público para 
a elaboração de medi-
das realmente efetivas 
na construção de um 
país mais justo e que 
reconhece os direitos 
dos servidores públi-
cos conquistados ao 
longo dos anos.

a publicação mar-
ca o início de uma sé-
rie de trabalhos reali-
zados pela coNaMP 
e afiliadas contra me-
canismos de supres-
são de direitos funda-
mentais presentes no 
texto original da Pec 
287/2016.

FONTE: CONAMP

Confira nossos convênios e benefícios
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Associações realizam 
1ª edição do Jusfolia
Festa de carnaval reuniu membros da ASMP, AMASE e ADPESE

a associação 
Sergipana 
do Ministé-
rio Público 

- aSMP, a associação 
dos Magistrados de 
Sergipe - aMaSe e a 
associação dos de-
fensores Públicos do 
estado de Sergipe –
adPeSe, realizaram 
no dia 18 de feve-
reiro, a 1ª edição do 
JuSFoLia, festa car-
navalesca que reu-

niu as três carreiras 
jurídicas.

a festa aconte-
ceu no Prodigy Be-
ach resort, na Barra 
dos coqueiros, lito-
ral sergipano.  uma 
banda de frevo e 
duas de axé garanti-
ram a animação dos 
convidados que de-
vidamente caracteri-
zados não perderam 
o fôlego.

a principal atra-

ção do Jusfolia foi o 
cantor baiano Faus-
tão. o axé antigo foi 
o carro chefe do re-
pertório escolhido 
para animar o en-
contro.

reunir as três 
classes em um mes-
mo evento era um 
desejo antigo dos 
Presidentes das as-
sociações sergipa-
nas.  “achei a ideia 
excepcional, de reu-

nir os colegas do 
Ministério Público, 
Magistratura e de-
fensoria. São carrei-
ras jurídicas que já 
têm uma afinidade 
natural pelo convívio 
profissional e acredi-
to que essa parceria 
irá contribuir para 
integrar ainda mais 
nossos associados. 
essa é uma experi-
ência que tem tudo 
para dar certo e que 
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espero seja a primei-
ra de uma série”, ga-
rantiu o Presidente 
das aSMP Nilzir Viei-
ra.

o Presidente 
da aMaSe, antônio 
Henrique de almei-
da Santos também 
comemorou a união.  
“era uma ideia que 
eu tinha há muito 
tempo, já que no 
campo institucional 
temos obtido ótimos 
resultados com o 
trabalho em conjun-
to, então temos que 
festejar juntos. Há 
vários amigos Juízes, 
Promotores e defen-
sores e aproveita-

mos uma festa como 
o carnaval para con-
gregarmos”, come-
morou o Magistrado.

o Presidente da 
associação dos de-
fensores Públicos 
do estado de Sergi-
pe - adPeSe, ermeli-
no costa cerqueira, 
também comemo-
rou a parceria que 
resultou no Jusfolia 
“esse encontro entre 
as classes  é de extre-
ma importância para 
todos, queremos 
fortalecer o compro-
misso de prevalecer 
a amizade diante de 
qualquer discordân-
cia processual, no 

sentido de sempre 
primarmos pela boa 
convivência e boa re-
lação,  e que, ao final, 
nossa atuação pro-
fissional seja muito 
mais tranquila e até 
muito mais eficien-
te”, afirmou o Presi-
dente ermelino.

a associada da 
aSMP, Promotora de 
Justiça alessandra 
Pedral, elogiou a ini-
ciativa. “a aSMP está 
de parabéns pela 
ideia inovadora de 
se reunir com o Ju-
diciário e defensoria. 
está sendo uma fes-
ta muito bem orga-
nizada, o clima é de 

animação e confra-
ternização”, opinou 
alessandra.

Para a associa-
da Juliana checcuc-
ci, a festa foi uma 
boa oportunidade 
para confraternizar. 
“achei ótima a inicia-
tiva de reunir os co-
legas, já que quase 
todos se conhecem, 
uma oportunidade 
de confraternizar 
com as outras as-
sociações. chamo a 
atenção para a orga-
nização, o espaço e a 
música”, concluiu.

Mais fotos na pág. 6
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ASMP e outras entidades 
mobilizam-se contra Reforma 
da Previdência
Líderes classistas visitaram em Brasília Deputados Federais da bancada sergipana

Seguindo orien-
tação da FreN-
taS, a associa-
ção Sergipana 

do Ministério Públi-
co (aSMP), junto de 
representantes da 
aMaSe, aMatra XX, 
e adPeSe, participou 
de mobilização contra 
a Pec 287/2016, que 
trata da reforma da 
Previdência.

Foram visitados, 
no dia 15/02, os depu-
tados Federais da ban-
cada sergipana, Sérgio 
reis (PMdB), Valadares 
Filho (PSB), Laércio oli-
veira (Solidariedade), e 
Fábio Mitidieri (PSd). 

Nas visitas, os repre-
sentantes classistas 
procuraram mostrar 
as consequências da 
eventual aprovação da 
proposta da reforma 
da Previdência para os 
direitos dos servidores 
e dos trabalhadores 
urbanos, entregando 
uma cartilha elabora-
da pela coNaMP so-
bre esse tema.

Na tarde do dia 
16/02, a Presidente da 
coNaMP, Norma ca-
valcanti, o Secretário-
Geral, elísio teixeira 
Lima Neto, e o mem-
bro da comissão de 
acompanhamento Le-

gislativo da aSMP, Pe-
terson Barbosa, reuni-
ram-se com o Líder do 
Governo na câmara, 
deputado andré Mou-
ra (PSc/Se). a pauta 
principal mais uma vez 
foi a reforma da Previ-
dência (Pec 287/16), 
tendo sido entregue, 
nessa ocasião, a carti-

lha da coNaMP, que 
analisa os principais 
aspectos da proposta.

representaram a 
aSMP na mobilização 
seu Presidente Nilzir 
Vieira e o membro da 
comissão de acompa-
nhamento Legislativo 
Peterson Barbosa.
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Na internet, 
confira todas as 
novidades da 
ASMP visitando 
asmp.org.br

Reforma da Previdência, Permuta Nacional e Procedimentos no CNMP estiveram em pauta

Presidente da ASMP participa de 1ª 
Reunião da CONAMP de 2017 em Brasília

o Presidente 
da associa-
ção Sergi-
pana do Mi-

nistério Público-aSMP, 
Nilzir Vieira, participou 
da  reunião ordinária 
do conselho delibe-
rativo da coNaMP, no 
último dia 14 de feve-
reiro, em Brasília. Na 
ocasião, foram discu-
tidos temas relevantes 
para os Membros do 
Ministério Público Bra-
sileiro.

a reforma da Pre-

vidência, a Permuta 
Nacional e Procedi-
mentos no cNMP es-
tiveram na pautas da 
primeira reunião do 
conselho deliberativo 
do ano de 2017.  

  a coNaMP ini-
ciou um longo deba-
te sobre os riscos e 
prejuízos que serão 
causados à sociedade 
brasileira, de forma 
especial aos servido-
res públicos, caso a 
reforma da Previdên-
cia seja aprovada com 

seu texto original. Para 
a entidade nacional, 
a reforma causará a 
supressão de direi-
tos fundamentais dos 
contribuintes.

  a associação Na-
cional dos Membros 
do Ministério Público 
e demais entidades 
apontam a necessida-
de de ampliar e quali-
ficar o debate público 
para a elaboração de 
medidas realmente 
eficazes para a cons-
trução de um sistema 

previdenciário mais 
equilibrado e de um 
país mais justo.

  durante a sema-
na de trabalhos, o Pre-
sidente da aSMP e o 
membro da comissão 
de acompanhamento 
Legislativo da aSMP, 
Peterson Barbosa, vi-
sitaram deputados fe-
derais da bancada ser-
gipana e defenderam 
os posicionamentos 
da coNaMP acerca da 
Pec 287/2016.


