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Direto de Brasília: após recesso parlamentar,
Apesp retoma os trabalhos no Congresso

o dia 3/08, a Apesp retomou a mobilização no Congresso Nacional para
defender o pleito dos procuradores pela inclusão nas PECs 210/2007,
de autoria do deputado Régis de Oliveira (PSC/SP), e 21/2008, de autoria

do senador Álvaro Dias (PSDB/PR). Os trabalhos foram iniciados pela Câmara
dos Deputados:

N

– Em 5/08, o deputado Marco Maia (PT/RS), 1°
vice-presidente da Câmara, recebeu diversas
entidades representativas das carreiras típicas de
Estado para tratar da PEC 210. Os representantes
solicitaram que a tramitação da proposta seja
agilizada. O parlamentar afirmou que desconhece
a posição do Governo, mas o discurso recorrente
no âmbito do Executivo é que a conjuntura atual
reflete queda na  arrecadação. Por outro lado, com

a retomada da economia brasileira no 2° semestre,
considera o momento mais favorável para tal pleito.
Na reunião, articulada pelo Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas do Estado
(Fonacate), a Anape e a Apesp foram
representadas por Ivan de Castro Duarte Martins.
Estiverem presentes ainda diretores da Unafisco
Sindical, UNAFE, ANDPU, AUDITAR/TCU, ANFIP
e SINAL.

Visita ao líder Jovair Arantes (PTB/GO)

– Em 12/08, o líder do PTB na Câmara dos
Deputados, Jovair Arantes (GO), recepcionou o
presidente da Apesp e o corregedor-geral da PGE
SP, Nilson Berenchtein Junior. O parlamentar, que
demonstrou seu apreço pelo deputado Marcelo
Ortiz (PV/SP) – procurador aposentado e
associado da Apesp – colocou-se à disposição
da carreira. Na mesma data, os procuradores
tiveram ainda a oportunidade de encontrar os
deputados João Dado (PDT/SP) e também o
colega Marcelo Ortiz.

– A entidade deu continuidade à estratégia de
visitar os gabinetes das lideranças partidárias
para agendar futuras audiências. Conheça o
roteiro: Henrique Eduardo Alves (RN), líder do PMDB e do bloco parlamentar PMDB/PTC; Cândido
Vaccarezza (SP), líder do PT; José Aníbal (SP), líder do PSDB; Márcio França (SP), líder do bloco
parlamentar PSB/PCdoB/PMN/PRB; Sarney Filho (MA), líder do PV; Hugo Leal (RJ), líder do PSC;
Ivan Valente (SP), líder do PSOL; Vinicius Carvalho (RJ), líder do PT do B; Rodrigo Rollemberg (DF),
líder do PSB; Uldurico Pinto (BA), líder do PMN; Carlos Willian (MG), líder do PTC.
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No Senado, advocacia e defensoria públicas
mobilizadas

Nos meses de julho e agosto, o presidente Ivan
de Castro Duarte Martins buscou também ativar
contatos com as demais associações
representativas da advocacia e defensoria
públicas – ANAPE, ANADEP, ANDPU,  UNAFE,
Sinprofaz e Fórum Nacional da Advocacia
Pública – com o objetivo de viabilizar uma
atuação conjunta e bem articulada. Nos dias 22/
07, 5/08 e 13/08, as entidades reuniram-se em
Brasília para discutir as futuras estratégias de
mobilização no Congresso.

No Senado Federal, a despeito da apresentação
do voto em separado do senador Eduardo
Suplicy pela rejeição da PEC 21/2008 (acesse
a íntegra no site www.apesp.org.br), concertou-
se que a luta para reverter a situação adversa
na CCJ continuará. Estuda-se apresentar uma
proposta de emenda constitucional, nos mesmos
moldes da PEC 21/2008, que contemple todas
as carreiras de Estado. Além disso, manterá

ANAPE, ANADEP, ANDPU,  UNAFE, Sinprofaz e
Fórum Nacional da Advocacia Pública: união e
mobilização pelas PECS 210 e 21.

firme defesa das emendas à PEC 21, a despeito
da resistência do senador Valdir Raupp (PMDB/
RO), relator na CCJ.

- Em 25/08, o presidente da Apesp encontrou o líder
do PSB, Rodrigo Rollemberg (DF), e o vice-líder,
Marco Aurélio Ubiali (SP). Os parlamentares
assumiram o compromisso de levar o pleito dos
procuradores à bancada do partido, que apresenta
29 deputados.

Na  liderança do PSB, reunião com o líder do PSB, Rodrigo
Rollemberg (DF), e o vice-líder, Marco Aurélio Ubiali (SP).

Em 12/08, encontro com o líder do PSDB, José Anibal, e com o
deputado Carlos Sampaio (PSDB)

ATENÇÃO: Acompanhe toda a mobilização
em Brasília no site da Apesp

www.apesp.org.br
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Apesp presente na CCJ do Senado
 A  Apesp vem acompanhado semanalmente as
sessões da Comissão de Consti tuição e
Justiça do Senado Federal. Desde o retorno do
recesso, já ocorreram oito (8) reuniões da CCJ,
porém a PEC 21/2008 ainda não voltou à pauta.
No dia 19/08 ,  apesar do fechamento do

Senado Federa l  ao públ ico,  a  ent idade
conseguiu acompanhar  a sessão.  Por
intervenção do senador Papaléo Paes (PSDB/
AP) – que tem sido um grande aliado dos
procuradores –, Ivan de Castro Duarte Martins
pôde adentrar na Casa.

Câmara aprova elevação do teto do Judiciário até setembro, afirma Temer

“A Câmara aprovará a elevação do teto do
Judiciário seguramente no 2° semestre. Muito
possivelmente já no mês de setembro”. A afirmação
foi feita pelo deputado Michel Temer, durante
recepção ao presidente da Apesp e à secretária-
geral da entidade, Cristina de Freitas Cirenza, em
20/08, na residência oficial da Presidência da
Câmara dos Deputados.

Os representantes da carreira puderam atualizar
o parlamentar acerca da tramitação da PEC 210/
2007 e reforçar a reivindicação dos procuradores
pela inclusão na proposta. Temer previu uma árdua
batalha e garantiu que “trabalhará fortemente pelo
pleito de nossa carreira”.

O presidente da Câmara concedeu ainda uma
entrevista exclusiva que será publicada na próxima
edição do “Jornal do Procurador” (JP n° 43).
Dentre os temas abordados, encontram-se:
importância da constante mobilização dos
procuradores no Congresso Nacional; PEC 82/
2008, de autoria do deputado Flávio Dino (PC do
B/MA), que trata da autonomia das PGEs; PEC
341/2009, de autoria do deputado Regis de
Oliveira (PSC/SP), que propõe um “enxugamento”
da Constituição Federal; simetria constitucional

entre as carreiras essenciais à Justiça etc.
Em 18/08, Temer já havia recebido o presidente
da Apesp no Gabinete da Presidência.

Michel Temer recebe diretores na
residência oficial da Presidência da

Câmara dos Deputados

Maceió abriga reunião da Anape
A Anape promoveu, em 31/07, uma reunião na
cidade de Maceió (AL), com a presença de diversas
associações estaduais. A Apesp foi representada
por seu presidente. Na oportunidade, as entidades
declararam apoio integral à reeleição do presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

Seccional Alagoas, Omar Coelho de Mello. “Omar
Coelho é uma referência nacional devido ao seu
trabalho em defesa da sociedade e da classe dos
advogados. Por isso que deliberamos o apoio à
reeleição, como forma de reconhecimento do seu
trabalho”, explicou Ronald Bicca, presidente da Anape.

Encontro com o 1° vice presidente da
Câmara, deputado Marco Maia (PT RS)

(leia texto na pag.01)



4

Boletim Informativo da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - APESP - Nº 89 -  31.08.2009

Procuradores do Estado: defesa do
patrimônio público, defesa do que é seu.

Encartado no último Jornal do Procurador (JP
n° 42), os associados receberam um folder
institucional que tem o propósito de divulgar
a PGE SP e o fundamental trabalho dos
procuradores na defesa do interesse público.
O material contém uma explicação
organizacional da Instituição, descrição das
atividades dos procuradores e alguns
exemplos das significativas vitórias da
carreira em favor do Estado de São Paulo.
Distribuído aos deputados e senadores, o
folder tem sido muito importante durante a
mobilização no Congresso Nacional.

Informe da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - APESP. Veja o Apesp em Movimento pela internet:
www.apesp.org.br - E-mail: apesp@apesp.org.br

Redação: R. Líbero Badaró, 377, 09° andar, cj. 901/906 - CEP 01009-906 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3293-0800

EXPEDIENTE

A Est Magna é uma empresa jovem, que se destaca no mercado de seguros pela criatividade,
profissionalismo e uma visão estratégica que vem conquistando resultados excepcionais. A evolução
da Est Magna deve-se em grande parte a uma equipe de profissionais com grande experiência no
mercado, comprometida em criar soluções com flexibilidade e adequadas as necessidades de nosso
cliente. Uma parceria de agilidade, confiança e respeito. Uma empresa que é fiel a um único
compromisso: oferecer seguros inteligentes, flexíveis e eficazes para clientes especiais.

ESTMAGNA CORRETORA DE SEGUROS

É um seguro que garante ao segurado tranqüilidade, para si e sua família, pois apresenta coberturas
que previnem os acontecimentos futuros certos ou incertos aos quais estamos sujeitos em nossa
vida diária. Veja abaixo um exemplo e verifique o baixo custo deste benefício.

Para pessoas com até 35 anos
Morte Natural ........................................R$ 50.000,00
Morte Acidental ....................................R$ 100.000,00
Invalidez por Acidente ..........................R$ 50.000,00
Invalidez por Doença ............................R$ 50.000,00
* Custo  individual >>> R$ 24,27

SEGURO DE VIDA

Av. Campista, n° 1325  - Vila Rosália
Guarulhos - São Paulo
CEP 07072-010. Tel.:(11) 2455-6900
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