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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

N.º 09/2017 

 

 

LOCAL: Auditório RUBENS MARCHI – Rua Manoel da 

Nóbrega, n.º 242 

INÍCIO: 19h00 

TÉRMINO: 20h10 

  

  

  

Aos VINTE E CINCO DIAS do mês de OUTUBRO de 2017, no Auditório 

Rubens Marchi, situado na Rua Manoel da Nóbrega, nº 242, realizou-se 

REUNIÃO ORDINÁRIA da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e 

Mandados de Segurança Criminais. Os trabalhos tiveram início às 19h00 

com a presença de 16 (dezesseis) integrantes, cujos nomes constam do 

livro próprio de presença. Abertos os trabalhos, assumiu a presidência 

Sua Excelência o Doutor ARTHUR MEDEIROS NETO, DD. Procurador 

de Justiça e Vice-Secretário Executivo: I - O Senhor Presidente 

inicialmente saudou e agradeceu a presença de todos os presentes. II - 

Em obediência ao primeiro item da pauta, previamente estabelecida e 

devidamente publicada, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião 

anterior, cuja leitura foi dispensada. III - Relatou o Senhor Presidente que 

no mês de outubro estiveram em exercício na Procuradoria 30 (trinta) 

Procuradores de Justiça, 06 (seis) Promotores de Justiça designados 

com prejuízo e 20 (vinte) Promotores de Justiça designados sem prejuízo 

das funções, viabilizando o preenchimento dos 51 (cinquenta e um) 
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cargos com membros do Ministério Público em atividade. Informou, ainda, 

que até a presente data foram distribuídos 3.693 habeas corpus e que 

somava em 552 o número de feitos aguardando distribuição. IV – Em 

seguida, o Senhor Presidente comunicou a transferência do Dr. José 

Correia de Arruda Neto, DD. Procurador de Justiça, para a Procuradoria 

de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, 

salientando que ele permanecerá afastado até o fim do seu mandato no 

Colendo Conselho Superior do Ministério Público. V- Na sequência, o 

Senhor Presidente divulgou aos presentes a relação de Analista Jurídico 

para cada cargo de Procurador de Justiça e, após a aprovação pelos 

presentes, houve a homologação da aludida relação. VI – Após, o Ilustre 

Presidente informou que, em virtude da chegada de Analistas Jurídicos 

na Procuradoria de Justiça e da insuficiência de mobiliário disponível no 

Setor, o Dr. Eduardo Marcelo Mistrorigo de Freitas, DD. Procurador de 

Justiça e Secretário Executivo, adquiriu seis cadeiras de escritório. 

Propôs, então, a colaboração dos Procuradores de Justiça que quiserem 

participar, mediante o envio da importância de R$ 30,00 (trinta reais) à 

Secretaria, o que foi aprovado por unanimidade. VII – No decorrer dos 

trabalhos, o Senhor Vice-Secretário levantou questão acerca da 

Gratificação Natalina dos Funcionários da Procuradoria de Justiça e, após 

conversa, decidiu-se pela manutenção da importância de R$ 200,00 

(duzentos reais) aos que quiserem participar. VIII – Após, Sua Excelência 

sugeriu aos presentes que a reunião de confraternização com os 

funcionários da Procuradoria de Justiça fosse realizada, este ano, na 

Secretaria, o que foi aceito por unanimidade. XII - Por fim, diante da 

ausência de outras manifestações e havendo nada mais digno de nota 

para ser tratado, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e 

deu por encerrada a presente reunião às 20h10. Lida e achada conforme, 

vai a presente ata por mim assinada. ARTHUR MEDEIROS NETO, 

Procurador de Justiça e Vice-Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

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

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


