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Ato público local contra a PEC 37

Alagoas vem dando sua contribuição 

nas ações contra a PEC 37.  Após 

participar de várias reuniões com a 

Conamp, a presidente da Ampal, Adilza 

Freitas, trouxe para Alagoas as atividades 

que viriam a ser implementadas. As 

primeiras ações foram definidas numa 

reunião realizada  na Procuradoria da 

R e p ú b l i c a  e m  A l a g o a s ,  c o m  

representantes da Ampal, do Ministério 

Público do Trabalho e Ministério Público 

Federal. Uma grande panfletagem foi 

realizada na Avenida Fernandes Lima,   

com o apoio de funcionários da Ampal, das 

promotoras de Justiça Fernanda Moreira e 

Ana Quintela, além da presença de 

procuradores da República. O próximo 

passo foi colher assinaturas contra a PEC 

por meio de um abaixo-assinado que, 

posteriormente, foi encaminhado à 

Câmara de Deputados, em Brasília. A 

presidente da Ampal, Adilza Freitas, com 

apoio do procurador  de Justiça Afrânio 

Roberto, percorreu as principais 

universidades da cidade. A presidente da 

Ampal também foi ao interior e se reuniu 

com vereadores de Arapiraca para explicar 

os prejuízos que a PEC pode trazer para a 

sociedade. Inúmeras entrevistas sobre o 

assunto foram concedidas aos meios de 

comunicação (como detalha reportagem a 

seguir). Esses foram os preparativos para o 

grande ato local .

O tão esperado ato público local foi 

realizado no prédio do Ministério Público 

Estadual. A Ampal se uniu aos MPs e à 

sociedade civil, que repudiaram a referida 

Emenda. Realizado simultaneamente em 

todo o Brasil, o ato foi organizado com a 

finalidade de mostrar que o Ministério 

Público brasileiro está unido e mobilizado 

contra a PEC nº 37/11 e buscando o apoio da 

sociedade civil organizada para que, juntos, 

instituições e povo, possam pressionar o 

Congresso Nacional pela rejeição da 

proposta. Adilza Freitas usou a tribuna para 

dizer que o enfraquecimento do Ministério 

Público só interessa àqueles que agem 

infrigindo as normas estabelecidas em lei. "A 

quem interessa enfraquecer o MP? Se hoje, 

que o MP participa da investigação criminal, 

já existe uma quantidade gigantesca de 

crimes acontecendo, imaginem se a 

Instituição for obrigada a deixar de investigar. 

Isso só vai favorecer as pessoas que desviam 

dinheiro da merenda escolar, que fraudam 

licitações, que cometem o ilícito de falsidade 

ideológica, que sonegam tributos e tiram 

vantagem do crime. Nós trabalhamos 

combatendo a corrupção e o crime 

organizado, e será uma grande irresponsabili-

dade parlamentar caso essa medida 

legislativa venha a ser aprovada", disse ela.

Alagoas, por meio da presidente da 
Ampal, Adilza Inácio de Freitas, do 
procurador-geral de Justiça, Sérgio 
Jucá e da promotora de Justiça Ana 
Quintela, marcou presença entre as 
representações do MP de todo o país, 
de parlamentares e instituições 
parceiras no 1º Simpósio Contra a 
Impunidade e no ato nacional na 
Câmara dos Deputados. O simpósio 
aconteceu pela manhã e contou com a 
presença do ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ayres Britto, 
entre outras autoridades.

No período da tarde, os representantes do MP e 
de instituições parceiras foram à Câmara dos 
Deputados entregar a Carta de Brasília contra a 
PEC 37 ao presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Alves (PMDB-RN). Os deputados 
Alessandro Molon, Ronaldo Caiado (DEM-GO), 
Vieira da Cunha (PDT-RS); os senadores Pedro 
Taques (PDT-MT) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) 
foram alguns dos parlamentares que apoiaram o 
ato em favor do poder investigatório do MP.

Foram entregues ao presidente da Câmara 
assinaturas colhidas em todo Brasil, cerca de 
500 mil assinaturas físicas e 203 mil virtuais. 
Alagoas fez a sua parte e entregou mais de 3 mil 
assinaturas.

O Ministério Público Brasileiro manifesta-se 
contrário à Proposta de Emenda Constitucional nº 37.

A PEC 37 tem como propósito restringir o número 
de Instituições que realizam investigações criminais, 
cometendo tal atividade com exclusividade às Polícias 
Federal e Civil. 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 129, 
incisos I, II, VI e VII, ao atribuir ao Ministério Público a 
missão constitucional de defesa da ordem jurídica e de 
promover as medidas necessárias para isso, concede o 
poder investigatório ao MP, fundamental ao efetivo 
cumprimento das suas valiosas funções constituciona-
is, como o combate à criminalidade organizada, à 
corrupção e ao exercício do controle externo da 
atividade policial. 

Além de inconstitucional, a PEC 37 é uma medida 
na contramão da democracia, haja vista que só traz 
efeitos negativos à população brasileira. Em sendo 
aprovada, além do Ministério Público, diversas outras 
instituições ficarão proibidas de investigar. É o caso do 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF), e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
do Banco Central, que fazem um trabalho 
especializado para evitar lavagem de dinheiro; do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
que atua nos crimes de ordem econômica; da 
Controladoria da União, que busca combater a 

Carta de Brasília corrupção e o desvio de verbas públicas. O mesmo vai 
acontecer com Tribunais de Contas, Auditores Fiscais e 
Receita Federal.

 Nenhuma dessas Instituições, assim como o Ministério 
Público Brasileiro tem a intenção de usurpar as funções das 
polícias, nem muito menos de manejar o inquérito policial. 
Muito pelo contrário. O objetivo não é dividir, mas somar. A 
ação conjunta e articulada contra a criminalidade só traz 
benefícios para a população. A coexistência de distintos 
mecanismos de apuração, longe de refletir uma técnica de 
usurpação ou pouco apreço à função alheia, é importante 
mecanismo de cooperação, posto que a convergência de 
ações tende a potencializar os resultados a serem 
alcançados, diminuindo o risco da ineficiência e minando a 
impunidade, sendo princípio vigente nas nações 
desenvolvidas do globo. 

O Ministério Público brasileiro deixa claro à população 
que eventual aprovação da PEC 37 serão produzidos 
nefastos efeitos no combate à criminalidade, representan-
do um verdadeiro acinte à cidadania e o enfraquecimento 
do processo de democratização em curso em nosso país. 
Menos agentes públicos e Institucições investigando, 
significa mais crimes e mais corrupção e improbidade. É 
determinante que toda sociedade brasileira se junte em um 
uníssono coro de vozes contra essa manobra que em nada 
interessa ao cidadão de bem, antes pelo contrário, tem 
como principal alimento o robustecimento da corrupção e 
da criminalidade que ainda persistem em nosso país, na 
medida em que almeja calar e impedir a atuação 
investigatória de importantes Instituições.

 

CONVÊNIOS

PRESTAÇÃO CONTAS
A Ampal informa a todos os associados que o site 
www.ampal.com.br contém a prestação de contas 
dos últimos três anos. Para acessar, basta clicar no 
link transparência com seu e-mail e senha. Caso 
não tenha uma senha, basta se cadastrar para ter 
acesso. 

LOJA BROOMER

A loja Broomer é especializada em roupas masculinase fica 

situada na Rua Desportista Humberto Guimarães na Ponta 

Verde. Os associados interessados serão beneficiados com 

desconto de 10 % (exceto nas promoções) no valor total das 

compras com preços de tabela.

 HARMONY SPA URBANO

O Harmony Spa Urbano  fica localizado na Rua Dr. José 

Afonso de Melo, 68, Edf Harmony Center, sala 905, Jatiúca e 

oferece aos associados descontos de 20% de desconto em 

terapias de SPA e parte estética (aparelhos) e ainda 

avaliação grátis. Informações sobre os serviços - 2126-0708

CONSTRUA SAÚDE

Empresa de prestação de serviço na área de saúde, fica 

localizada na Rua Rivadávia Carnaúba, 91, sl 04, no 

Pinheiro. Descontos de 15% nos pagamentos à vista 

(espécie), no pacote principal, cita-se; "Personal Training + 

Nutricionista e Personal Diet" e de 10% para as demais 

m o d a l i d a d e s .  I n f o r m a ç õ e s  n o  s i t e : 

www.construasaude.com.br

UNIDADE DAMÁSIO DE JESUS

O Complexo Educacional Damásio de Jesus- Unidade 

Maceió oferece descontos aos alunos regularmente 

matriculados nos cursos preparatórios jurídicos e ou fiscais 

na modalidade telepresencial. Os descontos são de 30% no 

valor das parcelas. 

 A Presidente da Ampal, Adilza Freitas e o procurador-
geral de Justiça Sérgio Jucá

Presidente da Ampal, Adilza Freitas e a promotora
de Justiça Ana Quintela
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Custos Legis

AMPAL E MINISTÉRIO PÚBLICO SE UNEM CONTRA
A PEC DA IMPUNIDADE

O ato local ocorreu na sede do Ministério Público Estadual e contou com a presença de autoridades 
e da sociedade civil organizada 

MÍDIA

Presidente da Ampal esclarece prejuízos da
PEC em veículos de comunicação

Entrevista à TV Assembléia

Repórter Alagoas

Jornal Gazeta de Alagoas

Rádio Arapiraca

TV Pajuçara- programa 360º

Jornal Gazeta de Alagoas

Rádio Gazeta de Alagoas

Campanha contra a PEC da impunidade incentiva Ampal 
a criar página nas Redes Sociais
A Campanha contra a PEC 37 incentivou a Ampal a 

criar uma página no facebook para, de forma mais 

eficiente, fazer chegar aos associados e à sociedade 

em geral informações sobre os prejuízos que a  

referida PEC, se aprovada, trará ao País. Para a 

presidente da Ampal, Adilza Freitas, o novo canal de 

comunicação visa democratizar a informação sobre 

as atividades da Ampal, mas não só no tocante à 

PEC 37. " É mais uma forma que encontramos de 

compartilhar as ações da Ampal, agregando os 

nossos outros meios de comunicação, como o site, 

o newsletter e o Custos Legis". Para acompanhar as 

informações no facebook da Ampal, basta digitar a 

expressão facebook/ampalmaceio e clicar na opção 

curtir. Ao fazer esse procedimento, o associado 

receberá todas as informações compartilhadas na 

rede social.

Foto: Claudemir Mota

GALERIA DOS EX-PRESIDENTES É INAUGURADA NA AMPAL

Foi inaugurada em maio a galeria dos ex-

presidentes da Ampal. A iniciativa, segundo a 

presidente da associação, Adilza Freitas, foi 

prestigiar os que se dedicaram de corpo e alma à 

entidade, bem como contribuir para a história da 

Ampal, por meio da lembrança dos presidentes que 

marcaram cada época desde sua criação no ano de 

1971.  "Todos eles deram sua melhor contribuição, 

e não poderíamos deixar de registrar esse feito. 

Estamos falando da vida da Ampal ", ressaltou 

Adilza. 

Foram convidados para a solenidade os 

associados, parentes de ex-presidentes e membros 

do MP. O procurador de Justiça e ouvidor-geral do 

MP, Eduardo Tavares, que presidiu a Ampal em três 

gestões, elogiou a iniciativa da atual diretoria. 

Participou também da solenidade o procurador de 

Justiça Dilmar Lopes Camerino, que também 

presidiu a Ampal por duas gestões consecutivas, a 

partir de 1991. Dilmar também elogiou a iniciativa 

e falou da importância do resgate da história  para 

a entidade. Já o procurador de Justiça Luciano 

Chagas, que presidiu a Ampal em 1983-1985, lembrou 

a história da associação, sua criação e as primeiras 

reuniões.

A senhora Agarina Mendonça Vasconcelos, esposa 

do primeiro presidente da Ampal, Aderson de Almeida 

Vasconcelos, estava emocionada com a homenagem e 

agradeceu a Ampal pelo apoio de sempre. A 

solenidade foi encerrada com um coffe break.

A diretora da Ampal Marcluce Caldas 
esteve presente na II reunião 
e x t r a o r d i n á r i a  d o  C o n s e l h o  
Deliberativo da Conamp. Na pauta, os 
debates sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição PEC 37, de 2011, que 
ga ran te  a  exc lu s i v i dade  da  
investigação criminal às polícias civis 
e federal, e o andamento das 
propostas discutidas no grupo de 
trabalho (GT), criado para aperfeiçoar 
o processo investigatório.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

CONGRESSO NACIONAL 

VOTAÇÃO PEC

O presidente da Câmara dos 
D e p u t a d o s ,  H e n r i q u e  A l v e s  
(PMDB/RN), incluiu na pauta do 
plenário a votação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) nº 37, de 
2011, para o dia 26 de junho. Como se 
trata de Emenda Constitucional, a 
medida terá de ser aprovada, em dois 
turnos, na Câmara e, em seguida, no 
Senado, pela maioria qualificada de 
3/5, em ambas as Casas. A votação 
será iniciada na Câmara porque a PEC 
foi apresentada por um deputado 
Federal, e ganhou precedência sobre 
as demais propostas, inclusive as que 
foram de iniciativa do Senado, tendo 
em vista a obtenção do número de 
assinaturas necessário à apresentação 
de Emenda, antes das demais.
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