ATA N. 01/2011
Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias Gerais dos Estados e do
Distrito Federal - FONACE
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Aos quatro dias do mês de novembro de 2011, às 10 horas, reuniram-se na cidade
do Rio de Janeiro-RJ, na sede da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, os
Procuradores do Estado, representando os Centros de Estudos da Procuradoria Geral dos
seguintes Estados: Pernambuco: Ana Karina Pereira dos Santos Soares (Presidente do
FONACE); Rio de Janeiro: Leonardo Mattietto (Vice-Presidente do FONACE); Rio Grande
do Sul: Juliano Heinen (Secretário-Executivo do FONACE); Tocantins: Bruno Nolasco de
Carvalho (Representando a Vice-Secretária do FONACE, Sulamita Barbosa Carlos Polizel);
Bahia: Bárbara Camardelli Loi (Representante da região Nordeste do FONACE) e São
Paulo: Mariângela Sarrubbo Fragata. 1. Início dos trabalhos. Inicialmente, foi lido e
debatido pelos presentes o Regimento Interno do FONACE, apresentado pela Sra.
Presidente, Dra. Ana Karina, cuja aprovação se deu de forma unânime. Ainda, foi sugerido
que esta normativa fosse publicada nos Diários Oficiais de cada Estado. A Sra. Presidente,
Dra. Ana Karina, propôs e foi aprovada por unanimidade uma moção ao Dr. José Adalberto
Targino de Araújo, Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, por ter idealizado o
Fórum e pela contribuição substancial na implementação deste colegiado. Também,
deliberou-se encaminhar sugestão de formatação do próximo congresso nacional de
procuradores do estado da ANAPE, nos seguintes termos: a) que o congresso confira maior
ênfase às teses apresentadas; b) que seja reduzido o número de palestras e que estas
estejam relacionadas à atividade-fim dos procuradores do estado; c) que seja entregue a
cada congressista, de forma impressa e antes do início das apresentações, as teses
formuladas; d) que sejam retomadas as reuniões setoriais das chefias. Ainda, decidiu-se
enviar sugestão ao Colégio de Procuradores-Gerais, a fim de que os Centros de Estudo das
PGE’s tenham a seguinte estrutura mínima: a) possuam fundos mantenedores específicos
e/ou a previsão adequada de rubrica orçamentária para o desempenho de suas funções; b)
contem com a presença de procurador do estado com exclusividade na direção do órgão; c)
contenham biblioteca com profissional capacitado para sua gestão; d) detenham recursos
humanos compatíveis às atividades desempenhadas. Deliberou-se dar um caráter
institucional ao FONACE. 2. Deliberações finais. Proposições: A próxima reunião do
FONACE será em abril de 2012, em São Paulo-SP, em dia a ser definido em breve. Nada
mais havendo, às 16 horas e 30 minutos, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata é lavrada
por mim, Juliano Heinen, Procurador do Estado do RS e Secretário Executivo do FONACE.
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