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Projeto do MP busca a implantação e 
fortalecimento de Conselhos do Idoso 
  
‘Voz da Experiência’ é o nome do projeto lançado no 
dia 1º, pelo Ministério Público estadual, que visa 
implantar e fortalecer os Conselhos Municipais dos 
Idosos, de modo a assegurar os direitos da pessoa 
idosa em todo o estado. O lançamento foi feito no 
gabinete do procurador-geral de Justiça Márcio Fahel 
pelo promotor de Justiça Marcelo Miranda, que será 
gerente do projeto... 
Leia mais 

  

 
 

 

 
  

MP recomenda providências a serem 
adotadas no atendimento às mulheres 
vítimas de violência doméstica 
  
O Ministério Público estadual expediu três 
recomendações com providências a serem adotadas 
pelas autoridades policiais no atendimento às mulheres 
vítimas de violência doméstica, em Catu, município 
localizado a 78km de Salvador. Nos documentos, que 
foram assinados pela promotora de Justiça Anna 
Karina Senna, o MP orienta aos delegados titulares e 
aqueles que trabalhem em regime de substituição ou 
plantão, na Delegacia de Catu, que não concedam, de 
ofício ou a requerimento do acautelado, fiança, 
remetendo imediatamente à Promotoria de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher o respectivo 
pleito... 
Leia mais 

 

 

Instituídos CISPs Regionais de Alagoinhas 
e Barrreiras 
  
O Ministério Público estadual, por meio de ato do 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel publicado no 
dia 1º, no Diário da Justiça Eletrônico, instituiu o Comitê 
Interinstitucional em Segurança Pública (CISP Regional) 
nos municípios de Barreiras e Alagoinhas. O objetivo é 
colaborar com os Poderes Públicos e a sociedade civil no 
enfrentamento da problemática da violência, 
organizando, no âmbito regional, uma rede articulada e 
integrada que amplie as ações e iniciativas 
interinstitucionais em segurança pública e defesa 
social... 
Leia mais 
  

  
  

 
  

Outras notícias: 
03/06/2015 - MP promove seminário para debater mobilidade urbana de Salvador  
02/06/2015 - Formação do subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé será discutida em reunião no MP  
02/06/2015 - Instituídos CISPs Regionais de Alagoinhas e Barrreiras  
01/06/2015 - PGJ reúne-se com secretário de Segurança Pública e delegado-chefe  
01/06/2015 - Projeto do MP busca a implantação e fortalecimento de Conselhos do Idoso  
01/06/2015 - Jornal Eco Kids será lançado em Alagoinhas  
01/06/2015 - MP recomenda providências a serem adotadas no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica  
01/06/2015 - PGJ prestigia posse de nova corregedora-geral da Defensoria Pública  
01/06/2015 - Transferência de imóvel rural é condicionada a averbação da reserva legal  
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Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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