
 

 

Edição n° 02/2019 – Abril a Junho de 2019. 

 

1º de Abril – Inspeção MPRR 

 

A ONMP participou da inspeção feita pela 

Corregedoria Nacional do Ministério Público no 

dia 1º de abril, no Ministério Público do Estado 

de Roraima, auxiliando nos trabalhos de 

compreensão e avaliação dos serviços prestados 

pela Ouvidoria do Órgão. 

 

 

 

 

 

10 de Abril - Criação do Grupo de Trabalho do PL Anticrime 

 A Ouvidoria Nacional criou em 10 de abril o Grupo de 

Trabalho com o objetivo de promover discussões e 

estudos sobre o a proposta XIX do Anteprojeto de Lei 

“Anticrime”, que hoje tramita na Câmara Legislativa 

Federal (PL 882/2019), apensado ao PL 10372/2018, 

em regime de prioridade, bem como elaborar uma 

Nota Técnica que será encaminhada para o Relator da 

PL na Câmara Legislativa, a qual servirá de vetor, se 

necessário, para futuras normatizações do tema no 

âmbito das Ouvidorias do Ministério Público brasileiro 

e da Ouvidoria Nacional. 

 

 

 

 

 



 

 

8 de Maio – Ouvidoria como Instrumento de Gestão 

 

No dia 08 de maio, a membro colaboradora Rose 

Meire Cyrillo representou a ONMP no evento 

“Ouvidoria como Instrumento de Gestão” ocorrido 

no Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

oportunidade em que pode compartilhar 

conhecimentos com os palestrantes Valmir Dias, 

Ouvidor -Geral da União, Ronaldo Bento Ouvidor do 

Ministério da Justiça e Luiz Pontel, Secretário 

Executivo do Ministério da Justiça.   

 

 

 

 

 

13 a 17 de Maio – Participação na 4ª. Semana de Acesso à Informação e 

Ouvidoria – CGU e na 1ª. Assembleia da Rede Nacional de Ouvidorias 

Públicas 

A membro colaboradora Rose Meire Cyrillo, participou, como representante da ONMP, da 4ª. 

Semana de Acesso à Informação e Ouvidoria. O 

evento foi promovido pela CGU, entre os dias 13 

e 16 de maio, na cidade do Rio de Janeiro. Ato 

contínuo, ocorreu a 1a. Assembleia da Rede 

Nacional de Ouvidorias, na sede do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro, com efetiva 

participação da ONMP.   

 

 

 

 

 

 



 

 

16 de Maio - Participação na 43 ª Reunião Ordinária do CNOMP 

 

A Ouvidoria Nacional, representada por sua 

membro colaboradora, Dra. Rose Meire Cyrillo, 

participou da 43ª Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional do Ouvidores do Ministério Público 

(CNOMP),realizada na cidade do Rio de Janeiro. 

Na oportunidade foi entregue a Comenda Ordem 

do Mérito do CNOMP ao Conselheiro do CNMP, 

Sebastião Caixeta.  

 

 

 

 

 

 

26 de maio - Reunião com o Ouvidor da Presidência da República 

 

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

(ONMP), representada pelas membros 

colaboradoras, Rose Meire Cyrillo e Andréa 

Moura Sampaio, reuniram-se com o Ouvidor da 

Presidência da República, Wellington Gontijo, 

no dia 26 de maio, para debater assuntos 

comuns, como tratamento de dados em 

ouvidoria, acesso à informação e parcerias 

futuras. Na oportunidade foram entregues ao 

Ouvidor, um exemplar do volume I da Revista da 

Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

(Revon) e o  Manual de Atendimento à 

Sociedade, do CNMP. 

 

 

 



 

 

26/27 de Junho – Módulo presencial do Curso em Certificação em 

Ouvidoria 

 

A ONMP em parceria com a OGU e a ENAP 

realizou a certificação de Ouvidores, servidores e 

colaboradores de todas as Ouvidorias do 

Ministério Público, durante o período de Março a 

Junho de 2019.  O curso foi dividido em 4 

módulos EAD (Gestão em Ouvidoria para o MP, 

Tratamento de denúncias para Ouvidorias do 

MP, Lei de Acesso à Informação para Ouvidorias 

do MP e Resolução de Conflitos no contexto das 

Ouvidorias do MP), de 20h cada e 1 módulo 

presencial (Práticas de atendimento ao cidadão 

para as Ouvidorias do MP, de 16 horas que foi 

ministrado nas dependências do CNMP nos dias 

26 e 27 de junho. Dos 54 participantes do curso 

presencial, 30 participantes concluíram todos os 

5 módulos e já receberam a certificação. 

 

 

28 de maio - Assinatura do Acordo de Cooperação entre o CNMP e a CGU 

em ações de Ouvidoria 

No dia 28 de maio, a presidente do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel 

Dodge, e o ministro da Controladoria-Geral da 

União (CGU), Wagner Rosário, celebraram 

acordo de cooperação cujo objeto consiste na 

conjugação de esforços para o oferecimento de 

capacitação e certificação em ouvidoria voltados 

para o Ministério Público brasileiro. O acordo 

estabelece o intercâmbio de dados, 

conhecimentos, informações e experiências que 

visam ao fortalecimento e à disseminação de mecanismos de participação social, controle social 

e avaliação social de políticas públicas e serviços públicos.  

 


