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TRANSPARÊNCIA

COMPROMISSO e DEDICAÇÃO

TRABALHO
Nunca se avançou tanto!

EDITORIA
Lutas e Conquistas inovadoras foram nossa marca!
A relação de trabalho, dedicação, garra e transparência na atuação da Gestão da
Associação dos Defensores Públicos do Pará durante esses 02 (dois) anos foi uma
constante relação de amor e determinação, em prol de uma categoria que apostamos
ser essencial e indispensável na garantia de uma verdadeira cidadania, que enobrece e
orgulha os que a exercem e aos que dela necessitam.
O ininterrupto e intenso trabalho inovador realizado neste período pela ADPEP,
teve como objetivo e metas principais as lutas, defesas, serviços, disseminação do
papel institucional e benefícios em favor dos Defensores Públicos do Pará. No
mesmo sentido, propiciou o fortalecimento da Instituição, da Entidade de Classe e
do crescimento da autoestima e valorização da carreira dos membros, culminando
em conquistas importantes e relevantes a todos os associados no âmbito estadual e
nacional.
Foram dois (2) anos de muito trabalho e dedicação voltados ao resgate de
propostas de campanha planejadas e executadas de forma estratégica, conforme
será demonstrando no presente Relatório de Gestão 2012/2014. Este balanço
comprova e materializa os resultados positivos dos avanços alcançados pela entidade
de classe, nos eixos de atuação que se conﬁguram de forma complementar, que
reﬂetem as questões: estruturais, políticas, acadêmicas, judiciais, institucionais,
associativas, no âmbito local e nacional, assim como, a interação com a sociedade civil.
No âmbito estrutural estamos deixando a Sede do Prédio da ADPEP toda reformada, com ampliação de seu
patrimônio e seu quadro associativo, parcerias e convênios. Já no campo político, sob o ponto de vista legislativo, executivo e
judiciário foram estreitadas inúmeras relações, que ensejaram a implementação centrada em esforços pessoais, na busca da
remessa e aprovação no Projeto de Lei da Defensoria Pública, que se encontrava a cerca de três (03) anos sob análise do
Executivo , quando em dezembro de 2013 obtivemos a votação e aprovação do mencionado Projeto, que resultou na Lei
Complementar 091/2014. A referida lei trás avanços e melhorias à categoria, mas apresentam algumas contradições e
injustiças que violam direitos constitucionais e prerrogativas do membro da carreira, deformações estas que futuramente
precisam ser corrigidas.
No âmbito nacional nossa participação foi determinante na defesa de Projetos que viriam beneﬁciar e fortalecer a
Defensoria Pública de todo Brasil, tais como, acompanhamento e aprovação do PLP 114/11, derrubada do Veto Presidencial
PLP114/11 – que visa a autonomia da Defensoria Pública e alteração da LRF, estabelecendo um percentual de duodécimo
para todas as Defensorias Públicas – além de outros Projetos que vem fortalecer e delinear solidamente o perﬁl jurídico
institucional da Defensoria Pública no Brasil, capitaneada pela credibilidade e respeito imposto pela atuação da ANADEP,
integrada por representantes do Pará.
A intervenção e atuação no âmbito jurídico foi marcada por várias proposituras de ações em favor dos associados e
obtendo sucesso em muitas delas, como concessão da tutela antecipada na Ação Coletiva Ordinária de Suspensão e de
Repetição de Indébito de IR de 1/3 de Férias; Defesas das Prerrogativas em favor dos associados, que ensejaram vitórias,
Interseção junto à Delegacia Geral de Policia Civil, para que ocorresse a prisão de uma das autoras da morte da Defensora
Vera Ximenes, ocorrido em 10/04/2008 e outros.
A transparência de nossas ações e compartilhamento de nossas ideias através de informações constante aos
associados, por vários mecanismos de comunicação, os momentos de integração, homenagens, confraternizações,
capacitação, interiorização, a divulgação e valorização dos trabalhos, projetos e atuação dos Defensores Públicos foram
fundamentais para a interlocução e adaptações de metodologias que atendesse ao interesse do nosso associado, tornando-o
mais valorizado e estimulando sua auto estima.
Enﬁm, todo este balanço, que ora apresentamos, não representa tanto quanto a avaliação que cada associado
poderá mensurar em todo compromisso, dedicação, amor, renuncias, responsabilidade, desaﬁos e enfretamentos de cada
conquistas atingidas e empreendida por esta Diretoria. Neste ato, só temos a agradecer por toda conﬁança depositada e
toda contribuição dada pelos Diretores, Conselheiros Superiores, Fiscais e Associados, que possibilitaram todos estes
avanços de nossa entidade de classe.
Obrigada a todos os Defensores Públicos, funcionários, auxiliares, parceiros, sem a participação e esforço de cada
um de vocês nada seria possível.
Marialva Sena Santos
Presidente da ADPEP
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VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO
Busca da valorização institucional e social da carreira de Defensor Público foi uma das metas atingidas pela Adpep de
2012 a 2014 e deverá ser uma constante na entidade de classe.
INTERIORIZAÇÃO DA ADPEP
Representação associativa nas Regionais de maior distância da Capital, através da criação do Cargo de Delegados
Regionais da ADPEP, assim com também, diversas ações foram realizadas nas Regionais.
REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO NACIONAL
Adpep do Pará resgata os cargos junto a ANADEP e passa a ser referência em atuação Nacional e dá destaque ao
trabalho dos Defensores do Estado do Pará.
ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO LOCAL E NACIONAL
Adpep lutou de forma exemplar e incansável pela aprovação do Projeto de Lei Orgânica que reorganiza a Defensoria
Pública e por projetos de interesse da categoria em âmbito Nacional.
ADPEP FORTALECEU OS LAÇOS COM OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
Estreitou laços com o poder Executivo e Legislativo no âmbito Municipal, Estadual, Federal e com o Poder Judiciário.
AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DO QUADRO DE ASSOCIADOS, NOVAS PARCERIAS E CONVÊNIOS
Associação ampliou o patrimônio da Instituição, o número de membros, aumentou as parcerias e estabeleceu novos
convênios que vieram beneciar diretamente os associados e seus familiares.
INCENTIVO, VALORIZAÇÃO INTERPESSOAL E INTEGRAÇÃO
Defensores valorizados com a divulgação de seus trabalhos, projetos e ações, um resgata da integração através de
encontros e comemorações. Inovou com a criação de premiações e homenagens à autoridades e membros.
DEFESA DAS PRERROGATIVAS
A Adpep empreendeu de forma exemplar e intransigente a defesa das prerrogativas dos Associados. Promoveu várias
defesas junto a inúmeros órgãos.
I CONGRESSO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ E I ENCONTRO DOS
DEFENSORES PÚBLICOS DA REGIÃO NORTE, XI CNDP E CONGRESSO INTERAMERICANO
A realização do Primeiro Congresso de âmbito Local e Regional foi uma das inovações e conquistas mais difíceis e
marcantes da gestão da Associação. Adpep apoiou também a participação e atuação de Defensores Públicos em vários
Congressos de nível Nacional.
COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
De forma transparente e direta a Adpep divulgou suas ações e o trabalho desenvolvido através de diálogo direto com
os associados, através de AGEs e por meio de todos os mecanismos de mídia, como email, jornais, tv, sites, redes
sociais, entre outros.

ÍNDICE
Nova Diretoria da ADPEP foi empossada para Biênio 2012/2014
No dia 20 de abril de 2012 tomou posse a Diretoria Executiva, Conselho Superior e Conselho Fiscal da Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP) para o Biênio 2012/2014 no Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT-PA), no
Auditório Aloysio da Costa Chaves. À frente da nova Diretoria estava a Defensora Pública Marialva Sena Santos.
“A experiência de ter participado da construção histórica da Defensoria Pública do Estado do Pará, que é modelo no
âmbito nacional, me deu a oportunidade de discutir com a classe e com outros interlocutores institucionais e sociais os problemas e
possíveis soluções da prestação da assistência judiciária no Pará e no Brasil. De sorte, que esse histórico e a minha trajetória de vida
prossional na Defensoria, exercendo inúmeros cargos, nas diversas gestões, me possibilita a tranqüilidade e experiência para
realizar um bom trabalho. Além do mais, todas as conquistas alcançadas foram e as próximas também serão fruto da ação articulada
da classe e não a ação isolada de uma única pessoa. O trabalho da liderança consiste precisamente em agregar os associados e dar voz
aos interesses coletivos”, explica Marialva.

A presidente da ADPEP Marialva Santos e sua Diretoria percorreram um longo caminho para efetivar todos as propostas
divulgadas em Campanha, mas através de muito esforço, trabalho e dedicação os objetivos foram atingido.

Conra as propostas de Campanha que foram cumpridas
Compromissos de Campanha:

CHAPA

I N O V A Ç Ã O

Pg. 08
1. Acompanhar e Lutar pela Aprovação do Projeto de Lei da Defensoria Pública;
Pg.
08
2. Lutar por aumento de orçamento para a Defensoria Pública;
Pg. 22
3. Defesa e Promoção Incondicional das Prerrogativas dos Membros da Carreira.
4. Lutar junto à Gestão da Defensoria Pública para garantir melhores condições de trabalho ao Defensor Público.

Pg. 08

Propostas Específicas:
Pg. 05
01. Lutar pelo fortalecimento Institucional;
Pg. 20
02. Desenvolver políticas de integração e união entre os membros da carreira;
Pg.
08
03. Lutar pela implantação de melhoria vencimentais.
Pg. 18
04. Implantar o voto eletrônico;
Pg. 06, 25
05. Incentivo à formação e qualificação profissional;
Pg. 19
06. Ampliar parcerias e convênios, objetivando descontos em serviços, aquisição livros, carros, seguros e outros.
07. Trabalhar e desenvolver política para aquisição da Sede Social/ Campestre da ADPEP;
Pg. 10
08. Resgatar as vagas de representatividade da ADPEP no âmbito nacional;
Pg.
06,
21
09. Investir em Esporte, Cultura e Arte aos membros da carreira;
10. Desenvolver política para ampliar o número de associados e resgatar os defensores inativos para continuarem
Pg. 19
associados;
Pg. 09
11. Descentralização de Atuação da Diretoria da ADPEP-Criação de Representações Regionais.
12. Criação das Comissões de Apoio: Prerrogativas Funcionais; Defensor Público da área Metropolitana, Defensor
Pg. 09
Público do Interior, à Cultura, Esporte e Lazer;
Pg. 23
13. Realizar o Congresso Estadual dos Defensores do Estado do Pará.
Pg. 06
14. Desenvolver política de integração com os membros das carreiras jurídica-Campeonato Esportivo.
15. Aquisição de Carro para representação e apoio aos Defensores.
16. Atuação de gestão junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública para incentivar e provocar a movimentação
Pg. 17
contínua da carreira, através das promoções e remoções.
Pg. 19
17. Adesão de Plano de Saúde ao Associado.
Pg. 07
18. Criar grupos de e-mails dos associados
19. Lutar junto à Gestão para realização de Concurso Público para preenchimentos de todos os cargos de defensor
Pg. 08
público.
20. Lutar junto à Gestão para realizar concurso público para servidores e técnicos para lotação na Defensoria da Capital e
Pg. 08
Interior.
Pg. 18
21. Reforma do Prédio Sede da ADPEP
Pg. 18
22. Propor alteração do Estatuto da ADPEP.
Pg. 20
23. Reivindicar da gestão a aquisição das Carteiras Funcionais – modelo Nacional- para os Defensores Públicos.
24. Lutar junto ao Conselho Superior e Corregedoria para implementar os critérios objetivos viabilizando a mobilização
Pg. 17
da carreira- Promoção e Remoção- pelo Critério de Merecimento.
25. Sugerir à Gestão da Defensoria Pública eleição para os Coordenadores de Núcleo Regional e Setorial, dentre os
Pg. 17
Defensores Públicos que integram a Regional, objetivando a garantia do processo democrático.
26. Trabalhar junto à Presidência da OAB-Pa e Conselho Federal da OAB, para que as denúncias contra Defensores
Pg. 12
Públicos sejam encaminhadas ao Órgão Correcional da Classe.
07. A sede Campestre não foi adquirida, em face à Caixa Econômica Federal não permitir empréstimo para Entidades sem ns lucrativos.
15. A Diretoria da ADPEP decidiu que a relação custo/benefício não seria interessante (Ônus com pgto. motorista, seguro, gasolina e outros). Uso de táxi mais vantajoso.

Legenda:

Realizado

Não Realizado

Pg. 05

Lutas

VALORIZAÇÃO DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO
Busca da valorização institucional e social da carreira de Defensor Público
foi uma das metas atingidas pela Adpep de 2012 a 2014 e deverá ser uma constante na entidade de classe.
A ADPEP implementou durante todo o ano de 2012 e 2013 inúmeras ações com o objetivo
de informar e conscientizar à sociedade sobre a importância do trabalho do Defensor
Público e o papel institucional da Defensoria Pública.

A

Adpep realizou juntamente com os
Defensores Públicos vários
movimentos, tais como, a participação
na passeata do Grito dos Excluídos no dia 07
de setembro de 2013 e no movimento pelo
dia do Trabalhador, orientando a população,
resguardando os direitos dos manifestantes e
buscando a valorização da carreira e
fortalecimento institucional. Aproveitou para
pressionar o Poder Executivo na remessa do
Projeto de Lei da Defensoria Pública ao Poder
Legislativo.

Nas fotos, a Adpep realizando
ações de orientação jurídica e
conscientização sobre o papel
de atuação do Defensor Público
à população na Praça da
Republica e em passeata e
divulgação da importância do
Defensor Público.

Movimentos em prol do Fortalecimento Institucional

Apoio Incondicional

Pg. 06
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Adpep incentiva a capacitação, atualização jurídica e
lazer dos membros da carreira.

A

Adpep apoiou o Seminário Região Norte ABMP organizado
no âmbito da Defensoria Pública pela Defensora Pública
Kassandra Campos, evento que aconteceu nos dias 26 e 27
de agosto de 2013 no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das
Docas. A associação viabilizou a passagem e estadia de participante.

ADPEP realizou Seminário sobre Ações
Coletivas.
Em dezembro de 2013 a ADPEP através de sua
Diretoria realizou o Seminário “Ações Coletivas”,
ministrado pelo Defensor Público do Amazonas
Carlos Alberto Souza de A. Filho e com a participação
dos Defensores Públicos do Pará Johny Fernandes
Giffoni e Marco Aurélio Vellozo Guterres como
debatedores, mostrou quais as metodologias mais
atuais e as novas abrangências da Ação.

ADPEP patrocina defensores públicos em
campeonato de integração jurídica em
2012 e 2013.
A Diretoria da ADPEP Patrocinou a inscrição
dos defensores públicos que participaram do
VII Campeonato de Integração Jurídica - Ano
2012/2013. Bem como forneceu bola e o
uniforme dos jogadores.

ADPEP preocupada com a cidadania, realiza grande atendimento no CRF
Com a campanha “Defensores Públicos pelo Direito de Recomeçar” e objetivando divulgar a
necessidade da criação de mecanismos de reinserção social para pessoas privadas de liberdade, tendo
como princípio a educação e geração de emprego durante o cumprimento da pena, esse foi o objetivo
do Mutirão de atendimento realizado no mês de maio de 2013 pela Adpep em parceria com diversos
defensores públicos da Execução Penal, por intermedio de projeto do defensor público Carlos
Eduardo Barros.
A parceria com a Susipe, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Embelleze, Instituto de Artes
do Pará e Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública levou até às mulheres do CRF, os serviços de
emissão de documentos, vacinas, cortes de cabelo, pintura de unhas, shows, doação de livros e
material de higiene, sorteio de brindes, apresentação de canto e dança pro parte das detentas.

Publicidade

Pg. 07
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Publicidade foi ponto forte na Adpep
em 2012/2013
A Adpep não poupou esforços nem recursos
CAMISAS

Cartazes e Placas

nanceiros para disseminar e valorizar a carreira de
Defensor Público, bem como sempre teve como
objetivo central, difundir à população e à sociedade a
importância do trabalho do Defensor e sua forma de
atuação. Neste contexto a Associação utilizou
diversos mecanismos de divulgação, tais como
Outdoors espalhados pela cidade, camisas
padronizadas para as ações de rua, cartazes, folders,
adesivos e panetos que explicavam de forma
simples e direta a importância do trabalho
desenvolvido e qual a função da Defensoria Pública
como órgão garantidor de direitos.
Durantes os dois anos de mandato da presidente
Marialva Sena a ADPEP manteve uma transparência
em todos os seus atos e ações, informando o
associado, por email, site institucional ou em contato
direto via telefone e pessoalmente.

PANFLETOS

OUTDOORS

FOLDERS & ADESIVOS

Vitória

Pg. 08
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Luta da Adpep e participação dos associados
foram decisivas para aprovação do projeto de lei da Defensoria Pública
Após três anos, Projeto de Lei Orgânica (PLO) que trás benefícios
para a Defensoria Pública do Estado é sancionado pelo Governador Simão
Jatene. A Lei Complementar nº 091 que altera e acrescenta dispositivos à
LC de 2006 foi publicada no Diário Ocial de 14/01/12. O Projeto passou
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará – ALEPA, e foi aprovado por unanimidade, em dois turnos,
na casa. Mesmo aprovada a Lei traz dispositivo que violo a Lei
Complementar Federal 80/94 que foi alterada pela lei nº 132/2009 sendo
contraditória em sua redação pois impossibilita o defensor público que
esteja à frente da presidência da ADPEP, candidatar-se ao cargo de
Defensor Público Geral, desrespeitando desta forma o processo
democrático de direito.
A aprovação aconteceu no dia 17 de dezembro, dia do aniversário
da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP) e
sancionada no dia 14 de janeiro de 2014. “São 27 anos onde a contribuição
de várias administrações vem buscando melhorias de trabalho para a
categoria e a aprovação desse projeto no dia do aniversário da ADPEP foi
um presente para a categoria”, declarou a presidente da entidade, Marialva
Santos. E acrescenta: “Nesses três anos, nós reunimos com parlamentares,
secretários de Estado, zemos Assembléias Gerais e mobilizações de rua
com a categoria, zemos frente e embate ao Governo, nos meios de
comunicação, pressionando para a remessa à ALEPA e aprovação do
prejto, ajudamos também nas negociamos com os servidores e,
nalmente, conseguimos a aprovação desse projeto que trás um avanço
fundamental: a autonomia administrativa para a Defensoria”, destaca.
Dentre as garantias do Projeto está a criação do cargo de Defensor
Público Substituto, o que possibilitará maior exibilidade para o
desempenho da missão institucional, essencial à função jurisdicional do
Estado, podendo assim expandir os serviços da Defensoria para os lugares
onde, atualmente, não há a presença do defensor, bem como o o
fortalecimento da autonomia administrativa da instituição.

Caminhos Encurtados

Pg. 09

INTERIORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ADPEP
Representação associativa nas Regionais de maior distância da Capital,
através da criação do Cargo de Delegados Regionais da ADPEP, assim com também,
diversas ações foram realizadas nas Regionais.

A

Adpep inovou também em sua Gestão, dentre as
inovações foi a criação do cargo de Delegado da
ADPEP que proporciona a interiorização das ações
da associação. Em cada Regional e Distritos da Capital foi
eleito um defensor(a) como Delegado(a) que funciona como
elo de transmissão de informação e divulgação das ações da
associação aos membros que atuam distante da capital.
Os delegados eleitos foram Larrisa Beltrão que atua
no município de Castanhal, Andréa Macedo BarretoRegional do Xingu, sede Altamira, Marco Guterres da
Regional Rio Capim – Paragominas, Fabiano Narciso - Baixo
Amazonas - Santarém e Liane Benchimol de Matos foi eleita a
Delegada da Regional do Tocantins - sede Abaetetuba.
Para a presidente da ADPEP, a eleição para Delegado
tem sido uma prática muito positiva, pois aproxima a
entidade de classe de seus Associados, possibilita conhecer
as necessidades das regionais e as condições de trabalho dos
Defensores Públicos. Assim como, reforça a atenção e a
missão da representação da categoria na defesa das
prerrogativas e outros benefícios.
Além dos Delegados a ADPEP ofereceu brindes e
apoio para as festas de confraternização das regionais.

O representante eleito da ADPEP
na Regional do Baixo Amazonas,
sede Santarém foi o defensor
público Fabiano Narciso, na foto
atras da Diretora da ADPEP Regina
Fernandes.

Defensor Público Sergio Lima novo Delegado da ADPEP
da Regional de Carajás

Na foto a delegada da ADPEP Andreia
Macedo Barreto da regional do Xingu.

Castanhal foi eleita a Defensora Publica Larissa de Almeida B. Rosas

Pg. 10

Rompendo Barreiras

REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO NACIONAL
Adpep do Pará resgata os cargos junto a ANADEP e passa a ser referência em atuação Nacional
e dá destaque ao trabalho dos Defensores do Estado do Pará.

NACIONAL
Adpep é reconhecida Nacionalmente
Com uma atuação pautada na responsabilidade, dedicação e no compromisso com toda a categoria
de Defensores Públicos do Pará, a Adpep buscou apoio não somente no âmbito Estadual, mas também
âmbito Federal. Diversas visitas, mutirões e reuniões foram realizadas em Brasília, com Deputados Federais
e Senadores ao longo de dois anos de Gestão.
O objetivo foi mostrar aos parlamentares a importância da Defensoria Pública, suas diculdades,
buscar a valorização da Instituição e acima de tudo derrubar o Veto Presidencial ao PLP 114/11 que concede
autonomia nanceira às Defensorias Públicas do Brasil, para isso contou com o apoio irrestrito da
Associação Nacional dos Defensores Públicos - ANADEP.
«A Adpep tem uma grande guerreira à sua frente que é a
Marialva Sena, além de ser uma presidente dedicada, tem a
maturidade necessária para elevar o nome do Pará à nível Nacional.
Não há ação alguma que a Associação Nacional faça que a ADPEP
não esteja presente», parabeniza Patrícia Kettermann presidente da
ANADEP.

Em Brasília ADPEP luta
pela derrubada do Veto ao PLP 114/11

Liderança

Pg. 11

ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO LOCAL E NACIONAL
Adpep lutou de forma exemplar e incansável pela aprovação do Projeto de Lei Orgânica que reorganiza
a Defensoria Pública e por projetos de interesse da categoria em âmbito Nacional.

A pedido da ADPEP, ALEPA homenageia Defensores Públicos
A Assembléia Legislativa do Estado (Alepa), encampada pelo pleito do Deputado Estadual e
Defensor Público Ítalo Mácola, realizou uma homenagem à pedido da Associação dos Defensores
Públicos do Estado do Pará (Adpep) à todos os Defensores Públicos do Estado em Sessão Especial
realizada no dia 20 de maio de 2013, em comemoração ao Dia do Defensor Público.
A presidente da Adpep informou
que a solicitação de uma sessão especial
faz parte da campanha de valorização da
carreira. Lembrou que a história da
Defensoria Pública do Pará foi construída
com sacrifício e que é o instrumento do
povo para garantir seus direitos. Marialva
falou da pesquisa da Anadep em parceria
com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), a qual comprova o
décit de defensores públicos no país,
realidade que não é diferente no Pará.
Apresentando uma pesquisa feita
pela própria associação, a presidente da
entidade informou que ”a demanda
obriga prossionais a ter uma jornada de trabalho excessiva, pela qual os defensores têm que trabalhar
em três, quatro comarcas e acabam adoecendo, daí a necessidade de concurso público para a
carreira”. Ela lembrou ainda que há quatro anos a Defensoria do Pará ocupava o quinto lugar no ranking
salarial e hoje é a 17ª, o que ocasionou a migração de Defensores Públicos para outros Estados e
carreiras mais interessantes.
“Deputados, cabe a vocês também brigarem por um orçamento mais elevado à Defensoria
Pública e peço que este projeto tramite de forma rápida nesta Casa. Alguns dizem que a Marialva é cara
de pau, na verdade, luto pra cumprir a palavra que dei no dia que tomei posse como presidente da
Associação dos Defensores Públicos”, encerrou a presidente.

Liderança
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NO ESTADO
ADPEP não mediu esforços para forçar a
aprovação do PLO da Defensoria Pública

Na foto Diretoria da Adpep e Defensores em visita ao Deputado Estadual Arnaldo Jordy

Na foto
Deputado Federal Wandenkolk Gonçalves
(PSDB-P) visitou a ADPEP para apoio
ao envio do PL da Defensoria à ALEPA.

Durante toda Gestão a Adpep buscou contato
com todos os membros do Legislativo Estadual e
Federal, Secretários de Estado, divulgando e
conversando sobre a importância da Defensoria Pública
para a população do Estado do Pará, bem como o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Defensores
da Capital e do Interior.
A presidente da associação Marialva Santo e sua
Diretoria, nas mais diversas visitas realizadas,
demonstraram e apresentaram a atual situação
institucional, o décit de prossionais e a pouca
estrutura física e de pessoal que o Defensor enfrente
todos os dias, o que ocasiona a saída constante de
membros para outras carreiras.
A Adpep realizou reuniões em sua sede
convidando deputados Estaduais e Federais para
conversar e demonstrar a real necessidade de uma
reorganização institucional. Sempre voltada para a
transparência, a gestão buscou mostrar aos seus
membros a real situação em que se encontrava a
tramitação do Projeto de Lei democratizando as ações
de forma conjunta e participativa.

Na foto Adpep recebendo apoio da Deputada Tete Santos.

Na foto com o Senador Flexa Ribeiro, dando apoio total à ADPEP.

Liderança
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Reunião com o Deputado Claudio Puty
sobre o PLP 114/11.

Com o Deputado Raimundo Santos
presidente da Comissão de Justiça da
ALEPA (PEN).

Com o Deputado Estadual e Defensor
Público Ítalo Mácola.

Com o Deputado Estadual e Presidente
da ALEPA Márcio Miranda.

Com o Deputado Federal Nilson Pinto
(PSDB)

Com o Deputado Estadual Airton Faleiro
(PT)

Com o Ex-Deputado Estadual e Prefeito
de Ananindeua, Manoel Pioneiro.

Para aprovação do PLO
da Defensoria Pública a
ADPEP visitou os
Deputados Estaduais do
Pará com o objetivo de
sensibilizar sobre a
importância da
Instituição.

Com o Deputado Estadual e Secretario
da ALEPA Eliel Faustino (PR).

Com a Deputada Federal Elcione
Barbalho (PMDB).

Liderança
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NO ESTADO
A Associação liderou e apoiou diversos movimentos pela Derrubado do Veto
ao PLP 114/11
Diversas ações foram realizadas com passeatas e atendimento em Belém e no interior do Estado com o objetivo de
chamar a atenção das autoridades para a importância do trabalho do Defensor Público.

Em Belém,
passeatas foram realizadas
contra o veto presidencial e pressão
para a remessa do PLP da Defensoria.

Santarém

No interior do Estado
também houve mobilização.
(Município de Altamira)

Liderança
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PARÁ
Defensores uniram-se e seguiram com força total na coleta de assinaturas dos Deputados
Federais e senadores em requerimento de urgência para análise de Veto ao PLP 114/11
Um bom exemplo desta busca incansável pelo apoio dos congressistas foi dado pela Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP-PA), que
promoveu uma verdadeira mobilização em prol da derrubada
do Veto ao PLP 114 e da inclusão da Defensoria Pública na Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF). Além de participar
efetivamente nas manifestações populares, a ADPEP conseguiu
apoio da categoria na coleta de assinaturas dos parlamentares
do Estado para que o veto ao PLP 114 fosse apreciado com
urgência.
Um dos casos curiosos do Pará e foi a demonstram de união da
categoria através do defensor público Bernardo Moraes. Ele leu
na página da ADPEP no facebook que o grupo de defensores
públicos paraenses não haviam encontrado o senador Mário
Couto (PSDB/PA) em seu gabinete, em Brasília, pois o senador
estava em um município Souré - Região da Ilha de Marajó. Com
isto, Bernado foi até o local e encontrou o parlamentar que raticou seu total apoio à causa da Defensoria
Pública assinando prontamente o requerimento de urgência.
Para a presidente da ADPEP-PA, Marialva Santos, o trabalho em grupo independente da distância é
fundamental para a conquista de objetivos comuns. Segundo ela, este é o momento que os defensores
públicos devem seguir unidos em prol da valorização da Defensoria Pública e dos projetos que garantem
mais autonomia para a Instituição. “Esta sintonia e articulação entre toda a categoria é muito importante
onde quer que estejam os colegas. Não basta está só em Basília. Pois, todas as lutas da Defensoria Pública,
tanto no campo institucional quanto legislativo, foram fruto de muitas articulações. Temos que envolver
todos os colegas nestas mobilizações”, destacou a dirigente.

Liderança
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NACIONAL
A Associação também liderou reuniões e visitas em Brasília pela Derrubado do Veto
ao PLP 114 junto com os Diretores da ANADEP.
Reuniu com parlamentares da Câmara e do Senado Federal pleiteando apoio e
votos para a derrubada do Veto Presidencial.
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Fortalecimento

ADPEP FORTALECEU OS LAÇOS COM OS PODERES
EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
Estreitou laços com o poder Executivo e Legislativo no âmbito Municipal, Estadual, Federal e com o Poder Judiciário.

Diretores da Adpep são recebidos pelo presidente
do TCE para agilizar parecer sobre concessão de
Ticket Alimentação à Defensores e servidores.
Membros da diretoria da Associação dos
Defensores Públicos do Estado do Pará reuniram-se
com o conselheiro presidente do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), Cipriano Sabino, no dia 06 de maio de
2013. A reunião tratou de assunto de interesse da
categoria.

Adpep solicitou apoio ao Prefeito de
Belém para o PL da Defensoria Pública.
No dia 31 de fevereiro de 2013, o
prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho,
recebeu a presidente da Associação dos
Defensores Públicos do Pará, Marialva Santos,
e a ex-presidente, Maria de Belém Pereira, e
manifestou apoio à causa dos defensores
públicos e que iria interceder junto ao
Governador para a remessa do PL da
Defensoria à ALEPA.
Zenaldo disse que ao longo de sua
trajetória política tem tentado contribuir para
o engrandecimento da Defensoria Pública, a
se rmar enquanto instituição reconhecida
constitucionalmente, e que como gestor
municipal, os defensores podem continuar
contando com seu apoio, pois reconhece a
importância do trabalho da Defensoria para a
sociedade.

Na ocasião, a presidente da Adpep, Marialva
Santos, relatou que em agosto de 2012 o conselheiro da
Defensoria Pública, Dyego Maia, formalizou
requerimento junto ao Conselho Superior da
Defensoria (CSDP), objetivando regulamentar a
concessão e xação de auxilio-alimentação em favor de
membros da carreira e servidores do órgão,
considerando que a Defensoria concedeu este benefício
com base da Lei Orgânica Estadual nº 7.197, de
9/09/2008. Posteriormente, o conselheiro, Marcus
Franco, requereu aumento do valor do benefício,
quando então a gestão formulou consulta junto ao TCE,
com a nalidade de saber se poderia aumentar o
percentual ou não.
Segundo o presidente do TCE, o processo foi
julgado pela 1ª Controladoria de Contas de Gestão
(CCG), sendo ele mesmo o relator.

Adpep fez inúmeras visitas e reuniões com
a Secretaria Estadual de Administração
para conversar sobre o PLO da instituição

Os membros da diretoria da
Associação dos Defensores Públicos do Estado
do Pará zeram uma visita de cortesia à
secretária estadual de Administração, Alice
Viana.
Na ocasião, a diretoria solicitou
informações sobre o andamento da apreciação
do Projeto de Lei que readequa a Lei Federal
132, de interesse dos defensores públicos do
Pará.

“Zenaldo tem sido um incansável
defensor das causas da Defensoria Pública,
seja no âmbito local ou nacional. Todas as
garantias constitucionais, melhorias e avanços
da instituição, Zenaldo vem apoiando. Por
isso, só tenho a agradecer ao amigo e prefeito
Zenaldo Coutinho”, ressaltou Marialva
Santos.

Segundo a secretária, Alice Viana, o
governo do Estado deu prioridade a outros
projetos de lei que diziam respeito a
estruturação do Estado “No segundo semestre,
o governo do Estado assume o compromisso
em apreciar e dar continuidade às discussões e
negociações com relação ao projeto da
Defensoria. Inclusive vou sugerir que ao
Defensor Público Geral que a Associação, a
partir de agora, participe de todas as reuniões e
negociações que envolverem o projeto de lei”.
Para a presidente da ADPEP, Marialva
Santos, a reunião foi bastante produtiva, uma
vez que a Associação cou a par de todas as
situações que envolvem o projeto de lei.

- Solicitou Vagas de Garagem para Defensores no prédio do Tribunal de Justiça do Pará;
- E acento dos Defensores Públicos da Entrância Especial nas Sessões.
- Fortaleceu os laços com a própria Defensoria Pública participando das Sessões do CSDP incentivando e
provocando a movimentação contínua da carreira, através das promoções e remoções.

Reuniu também com vários secretários solicitando agilidade e remessa do PL da Defensoria.

Visitas também foram feitas à presidente do TJE
desembargadora Nadja Nascimento,
na reunião foram discutidos assuntos referentes às
prerrogativas dos defensores
e uma melhor forma de atuação junto ao poder Judiciário.

Adpep também conversou com o Presidente Nacional da OAB,
Ophir Cavalcante
a cerca das prerrogativas dos Defensores Públicos.
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AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DO QUADRO DE ASSOCIADOS,
NOVAS PARCERIAS E CONVÊNIOS
Associação ampliou o patrimônio da Instituição, o número de membros, aumentou as parcerias
e estabeleceu novos convênios que vieram beneciar diretamente os associados e seus familiares.

ADPEP ampliou seu patrimônio proporcionando conforto e segurança aos associados
A ADPEP teve seu patrimônio preservado, valorizado e ampliado, objetivando dar
melhor conforto aos associados e funcionários. Entre os bens adquiridos estão cadeiras, sofá e
mesa para a recepção, ventilador, computador, impressora, mesa, armário, caixa de som,
câmara fotográca, datashow, microfones, prateleiras e kit móveis para a sala de apoio ao
defensor, armários para cozinha, banheiros, mastro para as bandeiras, a bandeira da
entidade, além de benfeitorias realizadas no imóvel através de reformas e adaptações.
O prédio da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará passou por
uma revitalização durante os meses de julho e agosto de 2012. No evento de
reinauguração também ocorreu a apresentação dos novos diretores da Associação, da
bandeira da ADPEP, do quadro com letra, partitura e CD com a gravação do Hino do
Defensor, os quais foram entregues pelos autores, Paraguassú Éleres e Desembargador do TRT da
8ª Região, Vicente José Malheiros da Fonseca, na posse da nova gestão da ADPEP. Na ocasião, também foi
lançada a Campanha de Valorização dos Defensores Públicos.
A sede da ADPEP passou a contar com uma sala de apoio ao defensor público e diretores, novos móveis,
novas louças, e a foto da defensora pública Maria de Belém Pereira na galeria dos ex-presidentes.
A Gestão da associação atuando sempre de forma inovadora criou e regulamentou a Bandeira da ADPEP. Com
designer moderno veio solidicar a imagem associativa com o símbolo da ADPEP no centro da imagem do Estado do Pará.

REGULARIZAÇÃO
DE IMPOSTOS
Adpep também regularizou toda
a documentação da entidade
inclusive o Débito de Imposto de
Renda de 2008 até 2012.

NOVO ESTATUTO
Em dezembro de 2012, após
várias reuniões e consultas a
Diretoria da ADPEP aprovou em
AGE o novo Estatuto da Entidade,
que está mais atual e contempla
de forma simples e direta todas as
diretrizes e normas que seus
membros devem seguir, bem
como sua forma de atuação.

VOTO ON LINE
A ADPEP viabilizou o Voto On Line por
intermédio da eleição para o novo vicepresidente da entidade. Os Defensores
Públicos do C-143 votaram através de
email e elegeram Diogo Eluan para o
mandato 2013/2014.
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Novos Convênios e novas Parcerias
Durante toda a Gestão atual a Adpep não mediu
esforços para proporcionar ao associado convênios e
parcerias que viessem somar, contribuir e melhorar a vida do
defensor público, seja ela prossional ou pessoal . O que
ocasionou o reconhecimento por parte da categoria e como
conseqüência o aumento do número de associados.

A ADPEP buscou parceria com o IGPREV na celeridade
dos processos de interesse dos defensores que estão aguardando
aposentadoria e abono de permanência e também conversou
sobre a possibilidade de cursos de atualização na área providenciaria
para defensores, com uma atenção maior para o interior.
Firmou convênio também para desconto em consignação dos
sócios aposentados.

Parceria com a Faculdade Face/Ideal e Centro de Estudos
para curso de Pós-Graduação aos associados

Parceria com a UNIMED

Na oportunidade a Defensora Clarice Otoni da Regional do Carajás,
sede de Marabá se liou a ADPEP por reconhecer a importância do
trabalho desenvolvido pela associação em prol da categoria. Filiaram
também a Dra. Ana Claudia da Silva da Regional de Altamira e o Dr.
Reinaldo Martins Junior da Regional de Abaetetuba.
Convênio rmado com a Medeiros e Baeta Com. e Serv. Ltda.
Possibilita aos associados obter serviços de cabelo, maquiagem,
manicure e pedicure e depilações com descontos, mediante a
apresentação da carteira de identicação.
A entidade fechou parceria também com o ICATU Seguros, o qual
garante pagamento de uma importância ao segurado ou
beneciados até o limite dos capitais segurados caso ocorra
eventos previstos nas garantias contratuais como por exemplo, o
Serviço de Assistência Funeral (SAF).

Parceria com a Caixa Econômica para empréstimos
e nanciamentos de imóveis mais acessíveis.
ADPEP agora é correspondente CAIXA.

Integração
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INCENTIVO, VALORIZAÇÃO INTERPESSOAL E INTEGRAÇÃO
Defensores valorizados com a divulgação de seus trabalhos, projetos e ações,
um resgata da integração através de encontros e comemorações.
Inovou com a criação de premiações e homenagens à autoridades e membros.

Adpep proporciona integração e reconhecimento da categoria
A Adpep também possibilitou a integração entre toda a categoria de defensores
públicos. Durante todo a gestão a Diretoria proporcionou encontros e eventos que visassem a
união e integração, através almoços, aniversários, comemorações de dia dos Pais e dia das
Mães, uma forma de aproximar os defensores que atuam tanto na capital como no interior do
Estado, bem como com os defensores aposentados. Inovou com a criação do Kit Agenda,
brindes e cartões de aniversário padronizados com o nome de cada membro.
Valorização acadêmica
Outra ação importante de valorização interpessoal foi o apoio dado a todos os
membros na divulgação de seus projetos, teses, artigos e práticas exitosas.
Com o apoio incondicional da Gestão da Adpep defensores públicos viram seus
trabalhos serem reconhecidos de forma Nacional, tais como os 5 primeiro lugares em práticas
e teses exitosas do XI Congresso Nacional de Defensores Públicos ocorrido em 2013. Daiane
Lima dos Santos, Rossana Parente, Adonai Oliveira Farias, Johny Fernandes Giffoni, Renato
Teixeira Mendes, Marco Aurélio V. Guterres e Carlos Eduardo B. da Silva com o prêmio em
Práticas Exitosas.
Assim como outros defensores que tiveram seu trabalho reconhecido através do
Prêmio Innovare em 2012 e a conquista com o 1º Defensor do Pará na Corte Interamericana
de Direitos Humanos.

Agenda padronizada
para cada Defensor Público

Integração com a Gestão
A ADPEP também esteve sempre em contato com a Administração da Defensoria
Pública com o objetivo de levar à Gestão as pautas de reinvidicações dos Associados, tais como
liberação para participar de cursos e congressos, bem como necessidades especícas como
Carteira Funcional, Ticket Alimentação entre outros, mantendo sempre um contado cordial e
de amizade inter-institucional. Também contrinuiu

Marialva de Sena Santos
Presidente

A Adpep através de Resolução e com o objetivo
de valorizar o Defensor Público e Autoridades
importantes do Estado, instituição a Medalha
Colar do Mérito, a mais alta honraria da
Associação.

Integração
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Na foto acima Defensor Público recebendo premiação na festa de confraternizarão de m de ano da Adpep 2013.
Abaixo defensores comemoram São João em festa junina da Adpep em parceria com o Pará Clube.

O defensor público Carlos Eduardo Barros que
venceu O Concurso Nacional Sistema
Interamericano de Direitos Humanos e tornouse avaliador em assuntos referentes a Direitos
Humanos.

Na foto, primeiro encontro de Defensores Fundadores e Aposentados na sede da Adpep
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DEFESA DAS PRERROGATIVAS
A Adpep empreendeu de forma exemplar e intransigente a defesa das prerrogativas dos Associados.
Promoveu várias defesas junto a inúmeros órgãos.
Diretoria da ADPEP protocolou requerimento no TJE na defesa de prerrogativa dos Defensores
O Diretor Jurídico Edgar Alamar e a Presidente Marialva Santos protocolaram no Tribunal de Justiça do Estado pedindo a
garantia a defesa das prerrogativas dos Defensores, em especial ao art. 56 da Lei Complentar Estadual, 054/06 e o art. 128, I
da Lei Complementar Federal 80/94, que prevê a intimação pessoal dos Defensores Públicos, com vistas nos autos.
Segundo a presidente da Associação, a entidade de classe é acionada por inúmeros defensores, principalmente do interior.
"Os associados relatam que Juízes não vem cumprindo esta prerrogativa, tentando que prevaleça a intimação em
audiências, ou outra forma , que é a que a lei assegura aos membros da carreira de defensores", relatou Marialva.
“Estamos lutando pelo que é certo, no que acreditamos que é direito e mais benéco aos colegas. Tenho certeza que o fato
não irá mais ocorrer, visto que o Tribunal vai tornar este direito Sumulado e dentro do Sistema de Rotina dos Magistrados”,
disse Edgar Alamar.
Defensores Públicos não terão mais descontos do IR
em férias

A ADPEP promoveu várias
representações em favor dos Associados

Na dia 24 de janeiro de 2014, o Tribunal de Justiça do
Estado do Pará decidiu a favor da Ação Coletiva Ordinária de
autoria da Associação dos Defensores Públicos do Pará
(ADPEP) e cancelou o desconto da contribuição
previdenciária sobre o terço de férias constitucional. Foi
deferida, ainda, a tutela antecipada com o requerido de
imediata suspensão do desconto.
No entendimento de maioria dos juízes, o terço
constitucional de férias é qualicado como verba
indenizatória, pois não há efetiva prestação de serviço pelo
trabalhador, tem por escopo proporcionar ao trabalhador, no
período de descanso, a percepção de um reforço nanceiro,
entre outros.
A ação foi impetrada em setembro de 2013 pelos
advogados da ADPEP, através do Escritório Mario Paiva e
representa mais uma vitória para os defensores públicos do
Estado, como explica a presidente da ADPEP, Marialva
Santos: “Essa é mais uma vitória da associação que trás
benefícios aos associados, pois estes vinham sendo lesados do
seu direito constitucional, que é o direito à férias”.

Na Corregedoria de Polícia Civil, agiu em
defesa do Defensor Público Diogo Eluan
desrespeitado pelo Delegado de Polícia de
Portel. A Corregedoria tomou todas as
providências e o Delegado sofreu sansões;

A ADPEP acordou com a Corregedoria da
Polícia de ministrar curso sobre as
Prerrogativas dos Defensores Públicos nos
cursos de formação de Delegados;

Defendeu e apresentou Representação junto à
Corregedoria do TJE do Interior e à ANOREG
contra Cartório que desrespeitou a Defensora
Pública Juliana Oliveira. TJE decidiu por
advertência e publicou o Provimento
004/2013 garantindo ao Defensor Público
requisitar a segunda via de Certidão de
Nascimento direto no Cartório.

Conquista
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I CONGRESSO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ
E I ENCONTRO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA REGIÃO NORTE, XI CNDP
E CONGRESSO INTERAMERICANO
A realização do Primeiro Congresso de âmbito Local e Regional foi uma das inovações
e conquistas mais difíceis e marcantes da gestão da Associação.
Adpep apoiou também a participação e atuação de Defensores Públicos em vários Congressos de nível Nacional.

M

ais de 350 pessoas participaram do I Congresso dos Defensores Públicos do Estado do Pará e I Encontro dos
Defensores Públicos da Região Norte, realizado em junho deste ano no Hangar – Centro de Convenções e Feiras.
Dentre os participantes estiveram defensores públicos, prossionais da área jurídica, estudantes e representantes
da sociedade civil, que puderam discutir e reetir acerca dos “Direitos Humanos e a Defesa da Amazônia”, tema do evento.
De acordo com a presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará (ADPEP – entidade
realizadora do encontro), Marialva Santos, a ideia de realizar um congresso estadual já era planejada, sendo agregado apenas o
encontro regional de prossionais, que vieram não só da Região Norte, mas também de outras unidades da Federação,
inclusive com a realização - em caráter paralelo - do Colégio de Ouvidores das Defensorias Públicas.
O evento contou com a participação de autoridades de nível nacional, como o defensor público e atual secretário de
políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Vitore André Maximiano. Ele participou da mesa de abertura e foi portador de
mensagem do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que disse apoiar o fortalecimento da Defensoria Pública. O
secretário fez a palestra de abertura, tendo como tema “o papel da Defensoria Pública na efetivação dos direito humanos ou
do Estado democrático de direito”.
Além dele, participaram da abertura o Secretário Extraordinário de Estado de Articulação Municipal, Sérgio Bacuri,
representando o Exmo. Governador Simão Jatene o Defensor Público Geral do Pará, Luis Carlos de Aguiar Portela, a
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Luzia Nadja Guimarães Nascimento, a representante do Ministério
Público do Pará, procuradora Maria Célia Filocreão, o prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro, o Defensor Público do Estado
de São Paulo, no ato representando a Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Rafael Moraes Português de
Souza, a deputada Tetê Santos, representando a Assembleia Legislativa do Pará, o Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas Antônio Filgueiras Cavalcante, e o Presidente de Honra do Congresso, Prefeito de Belém, Zenaldo
Coutinho, que foi homenageado na oportunidade, juntamente com o Governador do Estado, representado na ocasião pelo

Inovação
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Secretário Sérgio Bacuri. Nos dois dias de atividades do Congresso, 20 e 21, houve oito painéis e mais a conferência de
encerramento.
A palestra de encerramento foi proferida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell. Na ocasião,
ele armou que a não observância dos direitos fundamentais à sociedade brasileira não pode continuar e que não se pode falar
em defesa de direitos humanos na Amazônia se o sistema judiciário não se estabelecer de forma trípede, cuja perna mais
importante é a Defensoria Pública. “Ter um defensor público em cada comarca é ter um interlocutor dizendo para o cidadão:
tu és gente”, nalizou o ministro.
No congresso foi aprovada a "Carta de Belém", que resultou em uma lista de 21 proposições, objetivando servir como
referência para políticas institucionais das Defensorias Públicas da Região Norte. Dentre os itens, constam a ampliação e
fortalecimento do diálogo da instituição com a sociedade civil e movimentos sociais bem como o fortalecimento, implantação
do Fórum Justiça nos Estados da região e as reivindicações de apreciação do projeto de Lei da Defensoria Pública do Pará, que
visa a readequação da EC-45/04 e Lei Complementar Federal 132/09.
Patrocinaram o evento o Governo do Estado do Pará, Prefeitura de Belém, Associação dos Defensores Públicos de
Rondônia (AMDEPRO), Norte Energia, Eletrobrás, Ministério da Justiça, Defensoria Pública do Estado do Pará e Associação
dos Defensores Públicos do Estado
d o A m a z o n a s ( A D E PA M ) .
Federação das Indústrias do Estado
d o Pa r á ( F I E PA ) , o C e n t r o
Universitário do Pará (Cesupa),
Belemtur, Fundo Ver- O -Sol,
Prefeitura de Ananindeua e a Rede
LFG, apoiaram o congresso. A
organização foi da Gaby
Comunicação.
“Agradeço a todos os
patrocinadores, associações
parceiras, apoiadores,
colaboradores, palestrantes e
defensores. Sem a colaboração de
todos e cada um, certamente o
evento não alcançaria o sucesso que
foi”, nalizou a presidente do
evento, Marialva Santos.
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ADPEP também Incentivou à Capacitação e Qualicação Prossional
do Defensor Público em Congressos Nacionais, tais como o XI CNDP realizado em Vitória no ES
e o Congresso Interamericano em Fortaleza - CE.
A maior delegação e premiação no congresso foi a do Estado do Pará..
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COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
De forma transparente e direta a Adpep divulgou suas ações e o trabalho desenvolvido
através de diálogo direto com os associados,em AGES e por meio de todos os mecanismos
de mídia, email, jornais, tv, sites, redes sociais, entre outros.

DIVULGAÇÃO DA ADPEP NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
ESTADUAL E NACIONAL FOI UMA CONSTANTE

Maio 2012 a Dezembro 2013

MÉDIA DE UMA INSERÇÃO A CADA 2 DIAS.
MEIOS DE DIVULGAÇÃO:
Impressos: O Liberal, Diário do Pará e Amazônia.
TV’s: TV RBA (Band), TV Cultura (TV Brasil).
Rádios: CBN, Rádio Unama, Rádio Cultura e Rádio Libera.
Web: Portal DOL, Portal ORM, Blog do Bacana, ParáOnline, Blog Criatividade em Falta, Belém Detalhes, Blog Cem Grana,
Blog Arbítrio do Yúdice, Portal Guiart, Blog do Imóvel, Blog Marco Antonio Moreira.
Portal ANADEP

Entrevista para a tv Liberal
por intermédio da passeata do Dia dos Excluídos

Integração
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ADPEP fez homenagens em festa de confraternização
Em dezembro de 2012 na USINA 164 e em dezembro de
2013 no Maison Pomme D’Or, em Belém, a ADPEP realizou
as Festas de Confraternização de nal de ano de forma
inovadora, pois além de proporcionar a integração,
homenageou os defensores públicos por suas conquistas e
diversas autoridades com a maior honraria da entidade, o
Colar do Mérito .
“A ADPEP faz questão de tornar esses momentos especiais
para todos os associados, anal, diante de tantas lutas diárias
tentamos proporcionar uma noite de alegria, de integração”,
declarou a presidente da Associação, Marialva Santos.
Nos eventos, foram feitas homenagens a personalidades que
foram destaques em 2012 e 2013. Em 2013 as homenagens
foram para cinco defensores públicos paraenses, primeiros
colocados em teses e práticas exitosas apresentadas no XI
Congresso Nacional da categoria, realizado em Vitoria (ES).
Outra demonstração de agradecimento foi aos defensores
públicos que se aposentaram neste ano, os quais receberam
uma placa de homenagem.
A entidade de classe concedeu o Colar do Mérito em 2012 e
2013, maior honraria da casa à Defensores Públicos e
autoridades. No ano de 2012 quem recebeu foi o ExDeputado Estadual Zenaldo Coutinho, o Des. Vicente
Malheiros e o defensor público Paraguassú Elleres. Já em
2013 receberam o defensor público, atualmente deputado
estadual, Ítalo Mácola, e o consultor geral do Pará, Ophir
Filgueiras Cavalcante. A escolha, feita pela diretoria da
ADPEP, foi baseada no histórico e contribuição de cada um à
Defensoria do Pará.
Além do Colar do Mérito, as personalidades receberam um
certicado como homenagem. A festa foi embalada pela
banda RP2 e ainda houve sorteio de brindes para os
convidados e contou com a presença de 250 convidados.

Nas fotos acima os Defensores Públicos Cássio Bitar e Carlos Eduardo homenageados pela conquista do
prêmio Inovare 2012, juntamente com o Defensor Público aposentado Paraguassú Élleres pelo trabalho
desenvolvido ao longo dos anos. Já em 2013 a ADPEP homenageou os Defensores premiados no XI
CNDP, bem como as autoridades Ophir Filgueiras e o Deputado Estadual Ítalo Mácola.
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