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OFÍCIO n? 01/2015 - AMMAlADPEMAlAMPEM São Luís, 22 de junho

de 2015.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Maranhão

FLÁVIODINO

Nesta

Excelentíssimo Senhor Governador,

Cientes que o tripé do sistema de justiça formado pelo Poder Judiciá-

rio, Defensoria Pública e Ministério Público possibilita a evolução da sociedade

na busca da justiça social e do Estado Democrático de Direito, a Associação dos

Magistrados do Maranhão (AMMA), Associação dos Defensores Públicos do

Estado do Maranhão (ADPEMA) e Associação do Ministério Público do Mara-

nhão (AMPEM) firmaram parceria no sentido de fomentar a participação das

instituições jurídicas respectivas no programa "Mais IDH" do Governo do Esta-

do.

A cooperação entre as instituições jurídicas é de fundamental impor-

tância para a concretização dos objetivos do referido programa no que tange ao

quesito renda, finalidade que se coaduna com o associativismo desenvolvido pe-

las entidades das respectivas carreiras jurídicas, além de fomentar o compromis-

so com a cidadania e o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

Assim, sugerimos, como forma de buscar o alinhamento entre os Po-

deres quanto à forma objetiva e eficaz de participação no programa "Mais IDH",

a realização de uma reunião conjunta entre Tribunal de Justiça, Defensoria Públi-

ca, Ministério Público e Governo do Estado do Maranhão, com a presença das

três entidades de classe representativas de tais instituições, e demais instituições
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como resultado um planejamento da participação e concretização do referido

programa, em especial na área da produção de renda e da paz social.

Na oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração.

Cordialmente, ~I ,çJ
Gervásio prot~~ .Júnior

Presidente da AMMA


