
 

 

Edição n° 03/2019 – Julho a Setembro de 2019 

1º de julho – Visita Técnica à Ouvidoria do MP de Pernambuco 

 

A membro colaboradora da ONMP, Rose Meire Cyrillo, 

realizou visita técnica na Ouvidoria do Ministério Público 

do Estado de Pernambuco no dia 1º de julho, oportunidade 

em que conheceu a equipe que atua no setor e dirimir 

algumas dúvidas acerca dos encaminhamentos de 

manifestações e envio de relatórios. Na mesma data, a 

referida colaboradora ministrou palestra sobre a 

importância estratégica da Ouvidoria, no curso de Ingresso 

e Vitaliciamento para os Promotores de Justiça Adjuntos 

recém ingressos na Instituição. 

 

 

09 de julho - Reunião do Grupo de Trabalho do PL Anticrime 

A Ouvidoria Nacional sediou em 09 de julho a 2ª. 

Reunião do Grupo de Trabalho “Anticrime”, criado no 

âmbito da ONMP 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. Na oportunidade os integrantes 

fixaram parâmetros sobre o conteúdo semântico da figura do “informante do bem” para os fins 

de recebimento de manifestações nas Ouvidorias Ministeriais.   

 

 



 

 

19 de agosto - Assinatura do Acordo de Cooperação entre a ONMP e a 

Ouvidoria do Senado Federal 

Na manhã do dia 19 de agosto, o Ouvidor Nacional do 

Ministério Público, Conselheiro Erick Venâncio do 

Nascimento, e o Ouvidor do Senado Federal, Senador 

Márcio Bittar, celebraram acordo de cooperação cujo 

objeto consiste na conjugação de esforços para o 

oferecimento de capacitação e certificação em ouvidoria. 

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.  

 

 

19 de agosto – Participação na 43ª. Reunião do CNOMP 

 Na tarde do dia 19 de agosto, o Ouvidor Nacional do 

Ministério Público, Conselheiro Erick Venâncio, 

acompanhado das membros colaboradoras da ONMP, 

participou da 43ª. Reunião Ordinária do Conselho 

Nacional de Ouvidores do Ministério Público – CNOMP, 

ocorrida no Ministério Público do Trabalho, 

oportunidade em que reiterou o convite para que todos 

do Colegiado participassem do VI Encontro Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, 

evento que antecedeu o 10º Congresso de Gestão do Ministério Público.   

 

 



 

 

20 e 21 de agosto – VI Encontro Nacional dos Ouvidores do Ministério 

Público 

Nos dias 20 e 21 de agosto a ONMP realizou na sede do 

Instituto Serzedello Correa, o VI Encontro Nacional dos 

Ouvidores do Ministério Público, evento que contou 

com a participação de Ouvidores e palestrantes de 

outros segmentos, como o Ouvidor da BR Distribuidora, 

José Eduardo Romão e o Ouvidor do Conselho Federal 

da OAB, Luiz Claudio Allemand, a fim de que outras 

perspectivas do trabalho realizado em ambiente de 

ouvidoria fossem compartilhadas e boas práticas 

disseminadas. No último dia do encontro foi lançado o 2º volume da Revista da Ouvidoria 

Nacional, cuja temática escolhida foi “Ouvidorias do Ministério Público e a tutela dos direitos 

fundamentais”. 

 

22 de agosto – Participação na 25ª. Reunião do COLEOUV 

A membro colaboradora Rose Meire Cyrillo, participou 

como palestrante e a membro colaboradora Andrea 

Sampaio, como representante da ONMP, da 25ª. Reunião 

Ordinária do Colégio de Ouvidores da 

Justiça do Trabalho, ocorrida na sede 

do TRT da 10ª. Região. No evento a 

membro colaboradora Rose Meire 

abordou o importante papel das 

Ouvidorias na prevenção e no combate à violência laboral. Na 

oportunidade, foi entregue ao Presidente do COLEOUV, Desembargador 

Leonardo da Silveira Pacheco, um exemplar do 2º. Volume da Revista da 

Ouvidoria Nacional.   



 

 

28 de agosto – Programa de prevenção à violência laboral do MPF 

A Ouvidoria Nacional do Ministério Público 

(ONMP), representada pelas membros 

colaboradoras, Rose Meire Cyrillo e Andréa 

Moura Sampaio, estiveram presente na 

palestra ministrada pela Profa. Dra. Lis Soboll, 

sobre Assédio Moral, Assédio Sexual e 

Discriminação no Trabalho, evento que faz 

parte do Programa de prevenção à violência 

laboral do MPF, o qual conta com a ativa 

participação da Ouvidoria do Órgão.  

 

 

04 de setembro – 44ª. Reunião do CNOMP 

No dia 04 de setembro, o Ouvidor Nacional do 

Ministério Público, Conselheiro Erick 

Venâncio, acompanhado da membro 

colaboradora da ONMP, Andrea Sampaio, 

participou da 44ª. Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional de Ouvidores do 

Ministério Público – CNOMP, ocorrida no 

Ministério Público do Estado de Goiás, 

oportunidade em que fez um balanço do seu 

segundo mandato à frente da Ouvidoria Nacional e agradeceu pela parceria e o bom convívio 

com os integrantes do Colegiado.  

 

 

 

 



 

 

 

  05 de setembro – Almoço com o Governador do Estado de Goiás 

 

No dia 05 de setembro, a membro colaboradora da ONMP, 

Andrea Sampaio, foi recebida para um almoço no Palácio das 

Esmeraldas, sede do Governo do Estado de Goiás e na 

oportunidade, entregou ao Governador Ronaldo Caiado, um 

exemplar do 2º. Volume da Revista da Ouvidoria Nacional 

como forma de agradecimento.   

 

 

9 a 12 de setembro – Seminário, Reunião da Rede Nacional de Ouvidorias 

e visitas institucionais 

A Ouvidoria Nacional, representada pela membro 

colaboradora Andréa Moura Sampaio marcou presença 

no Seminário Regional de Ouvidorias/ Nordeste, que 

ocorreu no Centro de Convenções de Pernambuco, na 

cidade de Olinda, nos dias 10 e 11 de setembro. No dia 

09 de setembro a referida membro também realizou 

visita técnica à Ouvidoria do Ministério Público de 

Pernambuco, ocasião em que participou de estudo 

acerca da aplicação prática do curso de liderança 

realizado no local e, ato contínuo, realizou visita à Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Estado 

de Pernambuco ( ALEPE), com a recepção realizada pelo Ouvidor Executivo, Douglas Stravos 

Diniz Moreno. Na ocasião foi explanado acerca da necessidade de convencimento da Alta 

administração da relevância do papel das ouvidorias públicas para o aprimoramento da 

cidadania e a necessidade de apoio e recursos. 



 

 

 

25 de setembro – Ouvidor Nacional 

 Com o término do mandato do Conselheiro 

Erick Venâncio do Nascimento em 24 de 

setembro, assumiu interinamente a 

Ouvidoria Nacional, o Conselheiro Valter 

Shuenquener que responderá pela unidade 

até a eleição e posse do próximo Ouvidor 

Nacional do Ministério Público.  

 

 

25 de setembro – Ouvidoria da Presidência da República 

  
A membro colaboradora Andréa Moura 

Sampaio representou a Ouvidoria Nacional 

do Ministério Público no evento promovido 

pela Ouvidoria da Presidência da República, 

intitulado “Ouvidoria: Caminhos para uma 

gestão pública eficiente”, oportunidade em 

que pode intensificar a troca de 

experiências com ouvidores de outros 

segmentos públicos e privados. 

 

 


