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 2021 se aproxima deixando para trás um 2020 cheio de desafios 
e incertezas. A palavra que nos acompanha nesta virada é esperança 
e, com ela, a expectativa de um ano de muito trabalho. Os procurado-
res e procuradoras dos Estados e do Distrito Federal têm pela frente a 
importante missão de acompanhar as campanhas de vacinação con-
tra a Covid-19 para garantir a lisura das compras públicas e o correto 
destino dos recursos estaduais. Será mais um ano em que Associação 
dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) e todos 
nós, procuradores e procuradoras, nos manteremos atentos aos pos-
síveis desmandos que possam prejudicar o bom funcionamento do 
Estado.
 Este novo ano também será de vigília permanente em defesa 
da carreira. Reformas em tramitação no Congresso Nacional, como 

Um
novo ano

vem aí

a tributária e a administrativa, contam com a forte atuação da nossa 
diretoria. As pautas são prioritárias, uma vez, que atingem o funcio-
nalismo e impactam nos recursos da Administração Pública. A ANAPE 
vem acompanhando a construção dos projetos, sugerindo emendas 
que preservem as nossas prerrogativas.
 Aos associados e futuros filiados, reafirmamos o compromisso da 
nossa gestão de estar em Brasília, na capital do país, onde as grandes 
decisões são tomadas, em defesa de cada procurador e procuradora 
que compõe os quadros das procuradorias-gerais nas 27 unidades da 
Federação.
 Nossa missão é continuar acompanhando, além dos pleitos na-
cionais, as transformações diárias vivenciadas nas PGEs; cobrando 
dos governos junto às Associações Estaduais melhores condições de 
trabalho e a garantia das nossas prerrogativas. 
 Em contrapartida, neste novo ano, A ANAPE deseja contar ainda 
mais com o apoio dos procuradores e das procuradoras dos Estados 
e do Distrito Federal em prol do fortalecimento da nossa carreira. So-
mente assim, a ANAPE terá cada vez mais representatividade e voz 
perante a sociedade e os governos. 

Que o ano de 2021 venha com a esperança de dias melhores. 

Vicente Martins Prata Braga 
Presidente da ANAPE 


