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Boa tarde, senhoras e senhores. 
 
Minha saudação 
 
Excelentíssimo senhor Procurador-geral de Justiça, Fabiano 
Dallazen, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades da mesa, 
já nominadas e aqui presentes; 
 
Aos estimados colegas de Ministério Público, promotores e 
procuradores de Justiça; 
 
Aos nossos associados; 
 
Aos servidores do MP e da AMPRS; e 
 
Aos nossos prestimosos amigos e familiares. 
 
 

Em primeiro, e por inclinação da sincera deferência que 
possuo por esta nobre e essencial Instituição – de todos, e de cada 
um de nós, me vejo, neste momento, direcionada e, sobretudo, 
orgulhosa em rememorar a essência da vocação desta Casa: a 
defesa firme, sem transigir, dos mais altivos interesses sociais – da 
vida, da saúde, da educação, de um meio ambiente equilibrado, dos 
mais caros e fundamentais direitos das crianças e dos 
adolescentes, dos idosos, dos direitos humanos; o zelo constante 
pelo combate à criminalidade e à corrupção, sem concessões, pela 
correta aplicação das leis; e, principalmente, a proteção constante 
dos firmes pilares do Estado Democrático de Direito – garantidor 
último de nossa República. 
  

É especialmente neste contexto em que está inserida nossa 
Associação – uma história de 77 anos de conquistas que nos 
proporcionaram a oportunidade de chegarmos aqui, neste 
momento, contando com o estreito prestígio e com o devido 
reconhecimento, não somente de nossos pares, mas – e 
principalmente – da nossa sociedade gaúcha. 

  
Assumo, portanto, a presidência da Associação sem traço 

algum de vaidade, mas sim com enorme sentimento de orgulho 
institucional. Esta posição, que tanto me honra e a minha família 
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hoje aqui presente, também vai me exigir, em idêntica medida, a 
parcela correspondente e proporcional de responsabilidade.  
 

Devo estar pronta – e estarei, com o fiel escudo de todos os 
componentes de nossa equipe - para atender às demandas 
corporativas visando sempre a manter o respeito, o fortalecimento e 
o engrandecimento da classe, e, consequentemente, do Ministério 
Público, que deve se manter  na plena consecução de sua missão 
constitucional. 

 
Na associação tudo é resultado de uma construção coletiva. 
Sergio Hiane Harris: estimado parceiro e presidente que ora deixa o 
cargo. O que vivemos e o que eu aprendi nos últimos quatro anos 
foi uma grande experiência, que me possibilitou estar vivendo o dia 
de hoje. Seguirei me inspirando nas tuas virtudes, próprias das 
lideranças. 
  
Dedicados funcionários e colaboradores da  Associação, sabemos 
que nenhuma vitória é individual, ao contrário, as melhores 
conquistas são sempre fruto de um trabalho coletivo, onde cada um 
coloca parcela da sua energia para a realização do todo. Saibam 
que não só reconheço mas, sou grata pela dedicação e 
competência de todos vocês. 
  
João Ricardo Santos Tavares, meu estimado, competente e 
ponderado colega de diretoria, continuarei contando com teu apoio 
e tua liderança. 
 
Fernando Alves, agradeço por trazer ao grupo a garra e a parceria 
do Interior temperada com todo teu equilíbrio e determinação 
 
Paulo Natalício Weschenfelder, tua maturidade e  experiência dão 
ao grupo a serenidade e a indispensável sabedoria 
 
Karina Bussmann, teu engajamento e espírito agregador serão 
essenciais para mantermos a união da classe cada vez mais  
 
André de Azevedo Coelho, tua eficiência e preparo técnico  darão 
suporte em todos os momentos 
 
Luciana Cano Casarotto, a força  e o dinamismo que precisamos 
para fazer a diferença. 
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Obrigada a todos vocês que aceitaram seguir juntos nesta 
trajetória!  
  
Trago, ainda, a responsabilidade e o entusiasmo de estar 
acompanhada por um excelente Conselho de Representantes. O 
que dizer sobre nomes como: Claudio Barros Silva, Edgar Tweedie, 
Júlia Martins, Nilson Pacheco, Paulo Emílio Barbosa, Daniela 
Fistarol, Felipe Teixeira Neto e Flávio de Lima Passos? 
 
Todos aqui presentes conhecem a história e sabem do valor dos 
meus nobres conselheiros. Tenho a segurança e a tranquilidade de 
saber que estarão zelando pelo bom funcionamento da Associação.     

  
O futuro do Ministério Público, enquanto agente de transformação 
social, passa, necessariamente, pela valorização da sua história e 
daqueles que a construíram, mas também pela adaptação às 
constantes mudanças, tanto em âmbito interno quanto externo, para 
acompanharmos a realidade dos dias de hoje. 
 
A sociedade, veloz e presenteísta, exige modernização. Porém, 
cabe à nossa entidade de  classe manter a essência do Ministério 
Público e representar o consenso extraído das reflexões e da 
participação dos associados. Isso tudo sem jamais deixar de cuidar 
da aproximação com a sociedade com todas as suas 
complexidades e diversidades. 
 
Um dos grandes desafios será manter a união da nossa classe. E 
para que isso aconteça vamos buscar a paridade e a igualdade 
entre todos.  
  
Nossa gestão, garanto a todos vocês, atuará em rede, com base 
nos alicerces de unicidade, independência e  indivisibilidade, pilares  
sobre os quais essa Instituição está constituída. 
 
Vamos trabalhar dando especial atenção ao fortalecimento   e à 
modernização da carreira e à ampliação dos  canais de 
comunicação. Não há como escapar desta demanda da era 
contemporânea. 
 

Se os tempos são de ceticismo e de descrença, o Ministério 
Público mantém-se hígido e forte, graças à coragem de todos que, 
com determinação e trabalho, ajudam no fortalecimento da 
Instituição e da Associação do Ministério Público. 
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Acredito serenamente na instituição a que pertencemos; terei 
a bravura  necessária, como cada um de nossos colegas tem. 
Estarei acompanhada da coragem inerente à concretização de 
nossas ações; e, principalmente, serei resiliente às eventuais 
quedas e jamais, em qualquer hipótese, me esquecerei de nossos 
propósitos.  
 

 Sinto-me profundamente feliz, como raras vezes estive na 
minha vida – seja em minha trajetória profissional, como, também, 
em minha esfera de realizações pessoais. Reitero que, proporcional 
à satisfação, está a estrita responsabilidade e a inafastável 
seriedade com que exercerei essa atribuição. Trata-se de 
concessão que a história – e cada um de vocês – me distinguiu:  ser 
a primeira mulher a ocupar este distinto e prestigioso posto.  

  
Sou hoje o resultado das conquistas de todas as mulheres 

que me antecederam assim como daquelas que me acompanham. 
Há muito pouco tempo, as mulheres têm direito ao voto, à liberdade 
e à igualdade. 

 
 As vitórias de hoje, e o fato de estarmos assumindo novas 

e destacadas posições são mérito de todas aquelas mulheres 
determinadas e corajosas que ousaram mudar os modelos pré-
estabelecidos e desenharam para nós um novo papel na sociedade. 
Mas também não vamos esquecer que ainda há muitas mulheres 
oprimidas que merecem nosso apreço e precisam da nossa 
atenção. 

 
Espero honrá-las, assim como a todos os membros do 

Ministério Público e associados. E aproveito para citar os nomes de 
algumas dessas grandes mulheres que na minha vida fizeram a 
diferença e vão seguir me inspirando. 
Minha mãe, Rejane Silva Beltrame, com quem a vida começou e 
quem me ensinou o valor do amor; 
Jacqueline Rosenfeld, primeira mulher Corregedora-geral do MPRS, 
a modernidade em forma de competência;  
Claudia Maria Chagas, ex-Conselheira do CNMP, com sua singular 
diplomacia, equilíbrio e afeto.  
Simone Mariano da Rocha, minha amiga e mentora, primeira 
mulher PGJ do MPRS, ao lado de quem toda esta história começou. 
 

 Emoção, gratidão, coragem e responsabilidade são  as 
palavras que resumem este dia.  
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Emoção porque não podemos nos afastar da grandeza que 

este momento representa. Saber apreciar as alegrias e vitórias é 
tão importante quanto estar pronta para as adversidades. 

Gratidão a todos que acreditaram nas nossas propostas e na 
competência de uma equipe talhada para a negociação e os 
desafios, que certamente orgulhará a todos no desempenho desta 
missão. 

Enquanto Presidente da Associação, estaremos disponíveis 
para ouvir os anseios dos associados, sempre alerta à defesa 
da nossa classe, atuando em todas as frentes, estadual e federal, 
pela defesa incansável das prerrogativas e das garantias, tendo 
como norte o trabalho honroso e indispensável que 
desempenhamos como membros do nosso Ministério Público 
Gaúcho.  

 
Coragem, enfim, para dar o que de melhor tenho a oferecer, 

meu trabalho, meu empenho, minha dedicação. 
 

O Ministério Público mais do que proteger os direitos mais 
elementares do cidadão, tem se destacado por ser referência, pelo 
exemplo, dos valores que pretendemos erigir numa sociedade que 
se propõe democrática, mas que ainda deve muito em termos de 
justiça. 
  
Assim, que continuemos, enquanto Associação, construindo 
condições para que um dia todos, da forma mais igualitária e justa 
possível, possamos vir a desfrutar de uma sociedade mais segura e 
melhor. Para tanto, sigamos sendo agentes incansáveis de 
transformação da realidade social, sendo, primeiramente, exemplos 
positivos dentro da esfera pessoal e profissional de cada um. 
   
Por fim, encerro com uma clássica citação de Simone de Beauvoir, 
uma mulher a quem admiro muito. Grande filósofa existencialista, 
ativista política e feminista, que colocava a liberdade e a igualdade 
como valores inabaláveis. Para mim, uma inspiração como mulher e 
como promotora de justiça na busca da preservação de um 
Ministério Público contemporâneo, cujo âmago é a defesa do 
Estado Democrático de Direito: 
 
“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. 
Que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser 
livre”. 
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Obrigada 
    
 


