
Hoje, 14 de dezembro, é o Dia Nacional do 
Ministério Público. Aproveitando este especial 

momento institucional, a Diretoria da ACMP também 
traz aos associados um balanço geral de suas atividades 
durante este um ano de atuação. 
Nossa associação possui atualmente três sedes – 
Administrativa, Balneária e Campestre – e um corpo 
de colaboradores composto por 32 profissionais. 
Todos nossos esforços são voltados para atender e 
representar um universo de 635 associados, sendo 
444 ativos, 122 aposentados e 69 pensionistas. 
Isso implica uma dedicação cotidiana para que os 
interesses e prerrogativas de todos estes Membros 
do MP catarinense sejam preservados. Além, é claro, 
de fomentarmos a constante interação entre os 
associados, oferecendo-lhes um calendário regular de 
eventos socioculturais.

Quando nos comprometemos oficialmente com o 
desafio de conduzir nossa entidade de classe, no dia 
12 de dezembro de 2014, muitas coisas ainda eram 
apenas planos e anseios. Um ano depois, podemos 
falar orgulhosos que muitas daquelas ideias foram 
realizadas ou estão em pleno andamento. Seguimos 
acompanhando de perto as matérias legislativas 
afetas ao MP nos Parlamentos estadual e nacional; 
reformamos nossa Sede Administrativa; iniciamos a 
construção de um espaço de convivência na Sede 
Campestre; empreendemos uma série de reformas 
e melhorias na Sede Balneária; desenvolvemos os 
novos sites da ACMP e da Escola do MP; promovemos 
campanhas de impacto social em nosso estado; 
ampliamos a rede de estabelecimentos conveniados; 
implementamos o plano de cargos e salários da 
Associação; para citarmos algumas entre tantas outras 
ações que valeriam a menção neste espaço hoje.
Além das sedes, temos sob nossa responsabilidade 

a administração da Escola do MP, um de nossos 
principais orgulhos. E este ano foi marcado pelas 
presenças ilustres do Ministro do STF, Teori Zavascki, 
e do Advogado e Professor Eduardo Arruda Alvim, 
em nossas aulas-magnas; pela realização da primeira 
“Jornada Acadêmica” da instituição, simultaneamente 
em três unidades; pela promoção de dois workshops de 
aperfeiçoamento com o corpo docente; pela oferta de 
três cursos de curta duração em Chapecó e, finalmente, 
pela abertura da unidade Chapecó no próximo ano.
Muito trabalho já foi empreendido, porém ainda temos 
um ano pela frente e seguiremos satisfeitos e motivados 
para levarmos nossa Associação a patamares de 
representatividade ainda mais altos em 2016.

Cordial abraço e boas festas para todos!
A Diretoria.

* Veja o balanço completo de gestão aqui
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