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XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE PROCURADORES DE ESTADO

ATA DA REUNIÃO DOS CENTROS DE ESTUDOS,

Act dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, reuniram-se na Sala
Cacá Diegues, Hotel Ritz Lagoa da Anta, na cidade de Maceió, Alagoas, por força do
XXXVI Congresso Nacional de Procuradores de Estado e do Distrito Federal, os
Procuradores Chefes dos Centros de Estudos das Procuradorias Estaduais e do Distrito
Federal e a Diretora do Centro de Estudos Jurídicos da ANAPE- Associação Nacional
dos Procuradores de Estado. Aberta a reunião, após apresentação dos presentes, indicou-
se como pauta: 1- concretização efetiva do Fórum Nacional de Centros de Estudos; 2-
criação de uma Revista Nacional; 3- convênio de cooperação; 4- modelo de Congresso
Nacional. De referência ao primeiro item da pauta, designou-se a data de 18 de março
de 2011, em Brasília/DF, para a próxima reunião do Fórum. Dever-se-á incluir na pauta
a questão "Planejamento Estratégico", nominando-se Bárbara Camardelli (BA) para
recolher dados sobre a matéria em todos os Estados. Sobre o segundo item da pauta,
Revista Nacional, informou Marily Chaves (SP) que São Paulo já catalogou dados
necessários para obtenção de qualificação científica, a exemplo da Qualis, e os
distribuirá entre os presentes, até a data de 02 de dezembro de 20 I O. Léo Leoncy (DF)
noticiou possuir minuta de regimento interno para publicação já dentro do padrão da
CAPES; bem assim a existência de software do IBICT para editoração eletrônica,
gratuita, cujo link também deverá ser enviado até o dia 02 de dezembro. Deliberou-se a
criação de Comissão, integrada por Léo Leoncy (DF), Carlos Toledo e Patrícia Werner,
respectivamente Chefe do Centro de Estudo de São Paulo e Diretora da Escola Superior
da PGE/SP, para organizar e divulgar os requisitos necessários para publicações com
reconhecimento de qualidade científica; e coordenação da revista nacional,
apresentando relatório na reunião definida para o próximo dia 18 de março de 2011
acima referida. No que pertine ao terceiro item, Convênio de Cooperação, discutiu-se
de logo a possibilidade de informações compartilhadas sobre cursos e palestrantes. Léo
Leoncy (DF) sugeriu a criação de comissão para estudo e implantação de uma escola
nacional e não apenas um convênio de cooperação. Alberto Targino (RN) manifestou-se
pela manutenção das duas propostas. Aprovada a manutenção das duas propostas, Léo
Leoncy (DF) comprometeu-se a apresentar informações colhidas junto à CAPES e a
outros locais possíveis, sobre a criação de uma escola nacional, na próxima reunião,
quando se deverá criar a comissão responsável. Sobre o convênio, indispensável a
criação primeira de uma rede de interligação (ensino à distância), devendo ser
divulgadas propostas até o dia 08 de março de 2011, para discussão e deliberação na
próxima reunião. Os Centros de Estudos também deverão divulgar entre eles, por meio
do fórum eletrônico, os cursos ministrados e oferecer vagas aos procuradores
nacionalmente. Igualmente, disponibilizar os professores para elaboração de um
cadastro nacional até o dia 15 de dezembro de 2010. Foi, ainda, determinada publicação
eletrônica do Fórum, no site da ANAPE, sobre o tema "Experiências e Propostas
Nacionais sobre Saúde Pública", devendo os Centros de Estudos enviar dez perguntas
para elaboração de um questionário orientador, até a data de 17 de de /~mbro de 20 I O, a
José Luiz Souza de Moraes (SP), para sua consolidação, pel endereço eletrônico



jmoraes@sp.gov.br. A consolidação das perguntas, sempre ao final em número de dez, I
deverá ser enviada aos Centros de Estudos até a data de 14 de janeiro de 2011 seguinte r

para sua divulgação interna, encaminhando-se o artigo de cada Estado até 10 de março I,
de 2011, à Diretoria de Estudos Jurídicos da ANAPE, para publicação. A respeito do ..'"
último item de pauta, Maria Elisa Quacken solicitou a colaboração dos Centros de
Estudos para a elaboração de um modelo mínimo, que sirva de auxílio para as
Associações Estaduais em sua organização. Foi decidido que todos enviariam sugestões
à Diretora do Centro de Estudos da ANAPE até a data de 1 i de dezembro de 2010.
Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, com a leitura da ata e s,ua aprovação por
todos que ao final a assinam.
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Ata de Reunião do Fórum Nacional dos Centros de Estudos das
.Procuradorias de Estado

Aos 21 dias do mês de outubro de 2009, na sala magna de reuniões do
XXXV Congresso Nacional de Procuradores de E,stado, foi deliberado instituir o
Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias de Estado com os
objetivos constantes na Carta de Fortaleza, tendo sido formada uma Comissão
Provisória de Implantação, sob a CoordenaÇão do Procurador-Chefe do Centro

'de Estudos da PGE-RN, Or. Adalberto Targino e composta pelos Procuradores-
Chefes dos Centros de Estudos das Procuradorias de Estado do Acre, Dra.
Caterine Vasconcelos Castro, Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Mattietto, São
Paulo, Or. Carlos José Teixeira Toledo, PernarQbuco, Ora. Ana Karina P. dos
Santos Soares, e Tocantins, Dr. Bruno Nolasco de Carvalho. Deliberou-se,
ainda, que a primeira reunião ordinária do Fórum Nacional acontecerá em
Brasília na sede da ANAPE no mês de maio de 2010, ocasião em que serão
votados os seus Estatutos e realizar-se-á a eleição dos seus membros.
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CARTA DE FORTALEZA

Os Centros de Estudos das Procuradoriás Gerais de Estado, por meio de suas

respectivas Chefias, reunidos no dia vinte de outubro de 2009, no :xxxv

) Congresso Nacional de Procuradores de Estado, em Fortaleza-Ceará,

considerando a identidade de objetivos a que estão afetos como órgãos; a

necessidade de defesa da autonomia fmanceira destes órgãos e da constituição de
t

fundos mantenedores específicos; a constante troca de experiências, de produção

científica e de divulgação em caráter nacional, resolvem instituir o "Fórum

, Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias Gerais de Estado", e, no
---

"'-_! prazo de até noventa dias, apresentar o seu estatuto, de logo estabelecendo a

periodicidade de reuniões em, no mínimo, duas por ano, bem como propor a

celebração de co~nio ou termo de cooperação para promoção de eventos

científicos em geral, e a criação de revista eletrônica nacional, solicitando da

Associação Nacional de Procuradores de Estado-ANAPE apoio ao Fórum,

inclusive na hospedagem da revista em seu sítio.

F ortaleza-CE, 21 de outubro de 2009.
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