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Membros do MP da Bahia se reúnem com
conselheiro do CNJ
Uma nova visita de esclarecimento quanto aos aspectos
jurídicos e operacionais que justificariam o deferimento
de liminar em Procedimento de Controle Administrativo
apresentado pelo Ministério Público do Estado da Bahia
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi feita pelo
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel ao conselheiro
Emmanoel Campelo no dia 18, em Brasília...
Leia mais

MP e Polícia Militar reforçam parceria
para a realização de FPI
Com o objetivo de reforçar o apoio dispensado
pela Polícia Militar ao Programa de Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI), desenvolvido pelo
Ministério Público estadual e entidades parceiras
em diversos municípios baianos, os promotores de
Justiça Luciana Khoury e Thyego Matos se
reuniram no dia 16, com os coronéis Paulo de
Tarso Alonso Uzeda e Lázaro Raimundo Oliveira
Monteiro, no quartel do Comando-Geral da Polícia
Militar da Bahia, em Salvador...
Leia mais

PGJ recebe visita do líder da bancada
parlamentar da Bahia no Congresso
Nacional
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel recebeu no
dia 15, em seu gabinete, a visita do líder da bancada
parlamentar da Bahia no Congresso Nacional, deputado
Federal José Carlos Araújo. Durante o encontro, o PGJ
apresentou ao deputado o projeto de construção da
Promotoria de Justiça Regional de Feira de Santana, que
já tem dotação prevista no orçamento da União 2015. O
orçamento de R$ 15 milhões foi garantido no ano
passado, por meio de emenda parlamentar aprovada
pela bancada baiana...
Leia mais
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MP aciona mineradora em Jacobina por descumprir condicionante ambiental
Membros do MP da Bahia se reúnem com conselheiro do CNJ
Concessionária de veículos é acionada pelo MP
Tim é proibida de habilitar novas linhas celulares de DDD 77 em Luís Eduardo Magalhães
PGJ participa de evento do CNMP em Brasília
Justiça proíbe Claro, OI e Vivo de comercializar e habilitar novas linhas de celulares no DDD 77
MP recomenda melhorias na consulta de contas públicas em Vitória da Conquista
MP e Polícia Militar reforçam parceria para a realização de FPI
Irregularidades em edital impedem andamento de projetos
PGJ recebe visita do deputado Federal Davidson Magalhães
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Edições do jornal Eco Kids são lançadas em Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas
Empossada nova diretoria da Ampeb
Chefe do MP reúne-se com deputado Federal Jorge Solla
PGJ recebe visita do líder da bancada parlamentar da Bahia no Congresso Nacional
Projeto do MP contribui para aperfeiçoamento urbanístico de Santo Antônio de Jesus

Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores.

