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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 08/2018 

 

 

LOCAL: Auditório Queiróz Filho, situado na Rua Riachuelo, 
n.º 115, térreo. 

INÍCIO: 11h00 

TÉRMINO: 12h30 

  

  

  

Aos VINTE E DOIS DIAS do mês de AGOSTO de 2018, no Auditório 

Queiróz Filho, situado na Rua Riachuelo, nº 115, térreo, realizou-se 

REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e 

Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início às 11h00 

com a presença de 20 (vinte) integrantes, cujos nomes constam do livro 

próprio de presença, devidamente justificadas as ausências dos demais 

29 (vinte e nove) membros. Abertos os trabalhos, assumiu a Presidência 

o Secretário Executivo, Doutor Arthur Medeiros Neto. I – Inicialmente, o 

Presidente saudou a todos e lhes agradeceu a presença, em especial a 

do Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça de 

Planejamento Institucional, Doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, e do 

Ilustre Senhor Coordenador-Geral de Acompanhamento e Supervisão 

Disciplinar, Doutor Roberto de Almeida Salles, convidados a compor a 

mesa dos trabalhos. II – Em obediência a item constante da pauta, 

previamente estabelecida e devidamente publicada, foi aprovada por 

unanimidade a ata da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada. III – 
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Relatou o Secretário que neste mês de agosto, até a presente data, 

estiveram em exercício na Procuradoria 28 (vinte e oito) Procuradores 

de Justiça, 08 (oito) Promotores de Justiça designados com prejuízo e  

15 (quinze) Promotores de Justiça designados sem prejuízo das funções, 

viabilizando o preenchimento dos 51 (cinquenta e um) cargos com 

membros do Ministério Público em atividade. Informou, ainda, que até o 

dia de hoje foram distribuídos 3.702 habeas corpus e que somava em 665 

o número de feitos aguardando distribuição. IV – Em seguida, o 

Presidente passou a palavra ao Ilustre Senhor Subprocurador-Geral de 

Justiça de Planejamento Institucional, Doutor Paulo Sérgio de Oliveira e 

Costa, que, após saudar a todos os presentes, discorreu sucintamente 

sobre o atual quadro de servidores da Instituição, ante o considerável 

aumento verificado no último ano em decorrência das nomeações para o 

cargo de Analista de Promotoria. Na oportunidade, cedeu a palavra ao                    

DD. Coordenador-Geral de Acompanhamento e Supervisão Disciplinar, 

Dr. Roberto de Almeida Salles, que, inicialmente, agradeceu o convite 

para participar da reunião e, em seguida, apresentou o Regime Disciplinar 

dos Servidores da Instituição, ocasião em que os presentes dialogaram 

sobre o assunto. V – Por fim, diante da ausência de outras manifestações 

e havendo nada mais digno de nota para ser tratado, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião 

às 12h30. Lida e achada conforme, vai a presente ata por mim lavrada e 

assinada. ARTHUR MEDEIROS NETO, Procurador de Justiça - 

Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 


