
Chegou	a	hora	de	partir.	Encerro	hoje,	aqui	e	agora,	o	meu	mandato	classista.	Eu	
preciso	ir.	Pe;co	a	libera;cao	da	minha	classe,	da	minha	Institui;cao,	para	me	retirar	um	
pouco.	Não	estou	cansado,	não	é	isso.	Mas	preciso	resolver	algumas	coisas	que	
ficaram	para	tras.	Estarei	ali,	no	quarto	andar,	no	júri,	caso	precisem	de	mim.		

Liderar e conduzir uma entidade de classe do tamanho e da representatividade da 
Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a segunda mais antiga do país 
é uma responsabilidade, uma missão e uma honra. Exercer o cargo de presidente da 
AMP/RS por quatro anos, que se seguiram ainda a uma rica trajetória de três anos e 
meio como vice-presidente, foi uma das mais valiosas experiências que vivenciei.  

Afinal, diferente do papel que aprendemos a desempenhar como promotores de Justiça, 
a tarefa que nos é imposta exige conhecimentos dentro e fora do universo jurídico, 
transcendendo a formação acadêmica nos cursos de Direito e permeando áreas como 
relações institucionais, gerenciamento de crises e articulação política, por exemplo. É 
preciso também aprender a contar o tempo em outro compasso, respirando uma vez 
mais antes de tomar decisões, mas sem perder a capacidade de ser rápido em outros 
momentos. Saber defender mas também saber atacar e o mais importante, diferenciar 
quando é o momento de uma coisa ou outra, ainda, assumir papel de escudo à classe 
diante de críticas externas ou mesmo internas. 

Pois uma coisa sempre soubemos bem, nas palavras de Alvim Toffler. “Ou você tem 
uma estratégia própria ou então é parte da estratégia de alguém”.   

Um pouco disso tudo, e ainda mais, pude apreender como dirigente da AMP/RS. Nos 
últimos quatro anos que chefiei nossa Associação, conheci pessoas, opiniões e 
circunstâncias que trouxeram uma nova luz à atuação que me foi delegada pelo voto, em 
duas oportunidades. A experiência mostrou que são muitos os campos de inserção da 
AMP/RS. E que estar preparado exige dedicação integral, convicção, espírito de 
coletividade e de unidade, além de uma enorme dose de paixão. Sim, pois é a paixão 
pelo Ministério Público que nos faz, nos momentos de maior turbulência e dificuldade, 
buscar força, discernimento e serenidade para seguir em frente com segurança.  

E na paixão emprestamos intensidade, o que nos fez cumprir praticamente todos os 
nossos compromissos de campanha. Comparecemos em 522 eventos e fomos mais de 
60 vezes para BSB. Dialogamos e contruimos com todos, compramos  alguns 
inevitáveis confrontos, e permanecemos neles enquanto precisou com coragem e 
dignidade. Fizemos 78 reunióes de núcleo. Identificamos as Semanas do MP como a 
joia da coroa e realizamos 39, aumentando significativamente os números anteriores, e 
praticamente em todas elas com a presen;ca da diretoria. Reunióes de diretoria, sempre 
com a sala cheia, foram 41. Almo;co de aposentados 38 e acho que estive em todos, ou 
se faltei, foi um ou dois. Revitalizamos a nossa sede campestre e agora temos espa;co 
para o vôlei, tênis e para festas infantis independente do tempo. Reformamos todo o 
ginásio, inclusive arrumando um problema antigo, que era o vestiário do futebol. 
Finalizamos a reforma dos flats e a fachada da sede administrativa. Fizemos dois 
Congressos Estaduais, o ultimo com caráter de nacional, e o maior campeonato de 
futebol da historia da Conamp em Porto Alegre. Todos os eventos com grande sucesso. 
Inventamos e já realizamos 3 versóes do Forum mais seguran;ca em parceria com a 
ONG Brasil sem Grades, cuja repercussão midiática e sempre muito positiva ao MP, 
além de ser um fórum de debate de seguran;a publica, tema tao caro a todos n;os. 



Adequamos o nosso velho e bom SAS, que agora passou a ser uma funda;cao, a nova e 
vibrante FAS, perfeitamente aliada as exigências da ANS. Mantivemos a AMP no azul 
financeiro durante todo o período, mesmo com o subsidio congelado desde 2015.  

Mas esse náo é o momento para uma presta;cao de contas. Essa fizemos, com esses 
dados e tantos outros como as questões remuneratórias, no nosso balan;co enviado para 
a classe. É que me lembrar do que fizemos me abre uma outra porta, essa sim 
extremamente necessária nesse momento. Que é a do agradecimento e gratidão.  

Vitinho. Foi tu quem come;cou tudo, quando acreditou em mim mesmo sem eu ter 
experiência politica e me convidou para ser teu vice, lá no distante 2011. Obrigado 
parceiro. Continue a nadar !! 

Aos meus funcionários da AMP/RS. Voces foram sensacionais. Foram o alicerce que 
me permitiram voar. Compraram todas as minhas ideias com amor e entusiasmo. 
Vestiram a camisa !! Minha gratidão ! 

A Administra;cao do MP e aos 3 PGJs que trabalhei. Eduardo Veiga, Marcelo Dornelles 
e Fabiano Dallazen. Em teu nome, Fabiano, agradeço a todos. Nunca me sonegaram 
qualquer informação, nunca me boicotaram, nunca me viram como um rival, e sempre 
tiveram a grandeza de entender, mesmo nos momentos em que me posicionei 
firmemente contra as decisões da ADM, que era uma questão de ponto de vista, e 
souberam assimilar as criticas sem qualquer mudança de comportamento. Fizemos um 
grande trabalho em conjunto pq temos vários temas com interesse em comum. 
Obrigado.  

As minhas diretorias executivas. Marcelo Tubino (lideran;ca silenciosa e nata, passa 
tranquilidade para qualquer ambiente) , Tiago Concei;cao (o homem de pedra, náo 
existe quem náo goste do Tiago, um dos responsáveis pela transforma;cao que fizemos 
na sede campestre) , Fernando Andrade (minha lideran;ca para o futuro. Aposto em ti.) , 
Andre Coelho (o que tu vem aprendendo Andre vai te deixar ainda mais preparado do 
que tu é. Calma e siga adiante) , Andrea Machado (dentro da equipe montada, ninguém 
chegou com melhores referencias que tu, isso ainda em 2014. Mas te digo hoje 
tranquilamente que tu é ainda melhor do que me disseram) , Joao Ricardo (tu é 
sensacional, tu é do bem, meu parceiro em todos os momentos. Muito preparado. 
Reinventou a vice-de-nucleos. Incansavel. Amigo. Que sorte de uma entidade de classe 
que possa contar contigo. Ahh, e também rimos muito juntos né Joáo).  Nilson Pacheco 
(meu amigáo, tu nunca me abandonou, junto com o Victor, um dos primeiros que 
acreditou em mim obrigado),  Antonio Hornung (já te disse, tu fez com maestria o papel 
do meu vo, que eu era muito ligado, mas infelizmente a vida me tirou muito cedo. 
Muito obrigado meu velho, meu amigo). Voces foram demais comigo. Mais que uma 
equipe, sempre fomos extremamente parceiros e amigos, e de mãos dadas atravessamos 
todas as dificuldades. Nota 10 para vcs. Juntos fomos mais fortes.  

Marthinha. Talvez poucas saibam o quanto tu caminhou para estar hoje aqui, eu sei que 
tu percorreu milhas e milhas antes de dormir. Tu perserverou. Tu merece o lugar que 
ocuparás a partir de hoje. Ontem, na reunião da Conamp, muitos presidentes que 
também deixam o cargo levaram os seus sucessores para apresentar ao Conselho 
Deliberativo. Eu náo precisei te levar. Todo mundo te conhece e tu conhece todo 
mundo. Passo o bast;ao associativo para ti com a certeza de que tens todas as condições 



de fazer um grande mandato. Do teu jeito, com o teu estilo. Agarra a oportunidade. 
Escuta a todos, especialmente ao Joao Ricardo. Vcs dois váo se complementar. Acredito 
muito nisso !! Para ti, as palavras de Fernando Sabino : “Fica a promessa do 
reencontro, fica o desejo de boa sorte, fica a vontade de que lutes e ven;cas”. 

A minha classe querida. Aos meus colegas do coração. Levo no meu cora;cao todas as 
amizades que fiz, muito obrigado AMP por me proporcionar conhecer tantos colegas 
que hoje são para mim muito mais do que isso. São meus amigos. Olha, muito obrigado. 
Vcs me abra;caram de um jeito, vcs me acolheram de um modo, vcs prestigiaram tudo o 
que a gente fez de uma maneira, que náo consigo entender o porque eu ter sido 
merecedor,  tanto, em tantas vezes, de todo esse carinho. Vou sentir falta.  

Por ultimo, eu queria agradecer aos meus pais, Stella e Jose Carlos. “E difícil né, foi 
duro...mas vocês foram bem. Voces foram muito bem. Obrigado por tudo”. 

  

  

 

	
	
	
	


