
 
 

 
 

 

 

 

 

Carta Circular nº. 002/15 – FCDL Amazonas/CDL Manaus 

 

Manaus, 28 de setembro de 2015 

 

 

Prezado (a) Associado (a),  

 

Ref.: “10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO” 

 

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Amazonas e a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Manaus, na pessoa de seus presidentes, Ezra Azury Benzion Manoa e Ralph Baraúna Assayag, 

vem cumprimentá-lo (a) e informar sobre a parceria dessas Entidades com o Ministério Público Federal no 

projeto “10 MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO”. 

 

O projeto dispõe sobre propostas legislativas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção 

e à impunidade. As medidas estão consolidadas em 20 anteprojetos de lei e buscam, entre outros resultados, 

evitar a ocorrência de corrupção (via prestação de contas, treinamentos e testes morais de servidores, ações 

de marketing/conscientização e proteção a quem denuncia a corrupção), criminalizar o enriquecimento 

ilícito, aumentar penas da corrupção e tornar hedionda aquela de altos valores, agilizar o processo penal e 

o processo civil de crimes e atos de improbidade, fechar brechas da lei por onde criminosos escapam (via 

reforma dos sistemas de prescrição e nulidades), criminalizar caixa dois e lavagem eleitorais, permitir 

punição objetiva de partidos políticos por corrupção em condutas futuras, viabilizar a prisão para evitar que 

o dinheiro desviado desapareça, agilizar o rastreamento do dinheiro desviado e fechar brechas da lei por 

onde o dinheiro desviado escapa (via ação de extinção de domínio e confisco alargado). A íntegra das 

medidas e suas justificativas também podem ser encontradas no site: www.10medidas.mpf.mp.br.  

 

Na oportunidade conclamamos os associados, colaboradores e familiares a apoiar e defender as 

medidas assinando a LISTA DE APOIAMENTO em anexo, conclamando o Congresso para que promova as 

alterações estruturais e sistêmicas necessárias para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. 

Mesmo que algum parlamentar proponha as medidas, as assinaturas são importantes como manifestação 

de apoio à aprovação no Congresso. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. 

 

 

 

http://www.10medidas.mpf.mp.br/


 
 

 
 

 

 

Tire cópia da LISTA DE APOIAMENTO, depois de assinadas, podem ser entregues em um de 

nossos endereços: Av. Djalma Batista, 3000 – Condomínio Amazonas Flat, Rua Rui Barbosa, 156 – Centro, 

na UTV (Universidade de Tecnologia do Varejo) Rua Delfin de Souza, 125 – Raiz e no PAC Shopping Cidade 

Leste. 

 

 

Cordiais saudações, 

 

 

 

Ezra Azury Benzion Manoa                    Ralph Baraúna Assayag 

Presidente da FCDL Amazonas                     Presidente da CDL Manaus 

 


