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PALAVRA DO PRESIDENTE
Cara associada, caro associado!
Este informativo da ADPEP possui um significado especial: hoje, dia 1º de Maio,
DIA DO TRABALHO, dia que abre o MÊS VERDE, quando são realizadas as
homenagens dedicadas à Defensoria, às Defensoras e aos Defensores Públicos, foi
justamente o dia escolhido para que ele chegasse às suas mãos.
Aqui procuramos demonstrar que, mesmo durante a pandemia, quando muitos
suspenderam suas atividades por conta dos riscos à saúde, a ADPEP não parou e
continuou a desenvolver diversas ações de forma muito intensa.
Mais que isso, sempre que preciso, a ADPEP foi até a residência daqueles que não
puderam se deslocar até a sede da associação para levar os serviços ofertados pela
entidade de classe.
Faça chuva, faça sol, as Defensoras e Defensores Públicos não param; da mesma
forma, faça chuva, faça sol, a ADPEP não parou e não para nunca, sempre
buscando o melhor para os(as) associados(as), para a classe e para a Defensoria
Pública.
Nesses tempos de ameaças a direitos, tentativas de destruir a imagem do serviço
público e até mesmo risco de redução da remuneração, precisamos ter em mente
que UNIDOS SOMOS SEMPRE MAIS FORTES!
Precisamos fortalecer a nossa entidade de classe local (ADPEP) e nacional
(ANADEP) pois elas lutam pela defesa de nossos direitos e fortalecem a carreira!
Participe das atividades, utilize nossos canais de comunicação, fale com os
integrantes da Diretoria e dos Conselhos, venha para ADPEP, a NOSSA
associação!
Grande e fraternal abraço com os votos que todos os dias do ano sejam de muito
trabalho, saúde, realizações e esperança!!
A Diretoria da ADPEP
Marcus Vinicius Franco
ADPEP | 02
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INTRODUÇÃO

13/03

A nova diretoria da
ADPEP tomou posse.
A chapa 1,
“Integração+”, com 111
votos, venceu o pleito
para 2020/2022 na
ADPEP.
16/03

O Presidente, Marcus
Vinicius Franco, e a
Vice-Presidente, Anna
Izabel Santos, foram
apresentados na
Sessão do Conselho
Superior da Defensoria
Pública para
Conselheiros(as),
Ouvidora, Corregedor,
Sub e DPG.
22/03

Inesperadamente a
pandemia do Covid-19
surpreendeu o mundo
e, por motivos de força
maior, a sede da
ADPEP foi fechada,
com o objetivo de
resguardar
funcionários(as),
prestadores de serviço
e associados(as). Em
conjunto com a
ANADEP, então, a
ADPEP lançou a
campanha “Defensoras
e Defensores não
Param: Fique em Casa.
Estamos trabalhando
por você”.

A campanha teve o
objetivo de esclarecer à
população que,
independente das
atividades de
Defensoras e
Defensores terem
passado a ser de forma
remota, o trabalho não
parou durante a
pandemia.
14/04

A ADPEP intensificou,
então, suas campanhas
de esclarecimento e
prevenção.
16/04

Pela primeira vez o
Presidente e a VicePresidente participaram
de uma Assembleia
Geral Extraordinária da
ANADEP por meio do
aplicativo zoom.
11/06

Passado o período
crítico da pandemia no
Estado, em junho, a
ADPEP participou de
uma reunião que
discutiu a retomada das
atividades presenciais
na Defensoria a partir
de julho.
Neste período de
gestão, já tivemos várias
conquistas e
convidamos você a
conferi-las nas próximas
páginas.

MOMENTOS
HISTÓRICOS

ARTICULAÇÃO COM OUTRAS
ENTIDADES DE CLASSE PARA
OBTENÇÃO DE CONQUISTAS
este período de gestão já
contabilizamos vários momentos
históricos. É importante lembrar
que em quase todos esses momentos a
Associação das Defensoras e Defensores
Públicos do Pará (ADPEP) vem
ajudando a construir a história da
Defensoria Pública do Estado do Pará.

N

Houve uma série de ações articuladas
com outras entidades de classe.

Como exemplo de integração com outras entidades de classe, podemos
destacar a reunião abaixo, no IGEPREV, quando participaram de forma
conjunta Marcus Vinicius Franco (ADPEP), Angelo Carrascosa (APEPA),
Márcio Maués (AMPEP), Antônio Carlos Catete (SINDFISCO) e Adriano
Seduvim (AMEPA), entre outras entidades.

ADPEP PARTICIPA ATIVAMENTE DO
PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O
CARGO DE DEFENSOR(A)
PÚBLICO(A) GERAL E PARA O
CONSELHO SUPERIOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA

A

Associação participou ativamente
do processo de eleição para o
cargo de Defensor(a) Público(a) Geral e
para o Conselho Superior da Defensoria
Pública.
A ADPEP disponibilizou, inclusive, em
seu site, um espaço dedicado à
divulgação das propostas dos(as)
associados(as) candidatos(as) a
Conselheiro(a) Superior da Defensoria
Pública e a Defensor(a) Público(a) Geral.

27/04

A ADPEP solicitou informações ao TREPA sobre a possibilidade de cessão do
sistema de eleição eletrônica para ser
usado nas eleições gerais da Defensoria
Pública, no dia 22/05.
O sistema é sinônimo de uma votação
tranquila e segura, ao permitir que as
pessoas exerçam o direito/dever de
votar remotamente, sem aglomerações
ou filas.

23/04

A ADPEP participou de forma ativa da
Resolução que tratou da eleição online
DPG - RESOLUÇÃO CSDP N° 240/2020,
DE 23 DE ABRIL DE 2020, bem como da
Resolução que tratou da eleição online
CSDP - RESOLUÇÃO CSDP N° 241, DE 23
DE ABRIL DE 2020.
No dia 08/04 a Associação enviou um
ofício à então Defensora Pública Geral
Jeniffer Rodrigues e ao Presidente do
Conselho Superior recomendando que
as eleições ocorressem de forma online,
face a impossibilidade de aglomerações
nos locais destinados à votação,
assegurando, assim, a segurança das
Associadas e Associados.

Como resposta, o TRE-PA, por meio do
Sr. Dave Pinheiro da Silva, Chefe da
Seção de Votação Eletrônica, autorizou
a cessão no dia 30/04.

ADPEP MARCA PRESENÇA NA
POSSE DA NOVA GESTÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA
24/06

O

Presidente da ADPEP Marcus
Vinicius Franco participou da
Sessão Extraordinária do Conselho
Superior da Defensoria Pública que deu
posse ao novo Defensor Público Geral
João Paulo Ledo para o biênio 20202022.

06/07

A ADPEP participou da primeira sessão
do Conselho Superior da Defensoria
Pública presidida pelo novo Defensor
Público Geral, João Paulo Ledo. Na
ocasião foi empossada a Defensora
Mônica Palheta Belém no cargo de
Subdefensora Pública Geral. Mônica
Belém está há 19 anos trabalhando na
Defensoria Pública, onde atuou tanto no
interior do estado como na região
metropolitana. Também foi presidente
da ADPEP por dois anos.

ATUAÇÃO NAS ELEIÇÕES
PARA A OUVIDORIA
EXTERNA DA DEFENSORIA
PÚBLICA
11/06

A

ADPEP também participou da
audiência pública nas eleições
para a Ouvidoria Externa, para o biênio
2020-2022. No dia 11/06 a instituição
participou da reunião para testar o
aplicativo usado na audiência pública
virtual para discutir o processo de
eleição para o cargo de ouvidor(a) geral
externo(a) da DP. A ADPEP
acompanhou todo o processo da
eleição, apoiando, assim, a integração

da Defensoria Pública com a sociedade
e incentivando a inserção ou
representação dos movimentos sociais.
14/07

A ADPEP participou da eleição da
Ouvidoria Geral da Defensoria Pública
do PA. Após todo o processo, no dia 16
de julho o Conselho Superior da
Defensoria Pública decidiu que Norma
Miranda seria a nova Ouvidora Geral
Externa para o biênio 2020-2022.

ADPEP CUIDA PARA GARANTIR
RETORNO AO TRABALHO COM
SEGURANÇA APÓS PICO DA PANDEMIA

A

A ADPEP realizou uma pesquisa
entre os Associados e Associadas
com formulários de perguntas e
respostas a respeito do retorno ao
trabalho após a pandemia (o que à
época estava previsto para ocorrer no
final do mês de junho, início do mês de
julho). Foi perguntado o que, sob a ótica
deles, constituía fatores de risco de
contaminação de Covid-19 e quais
medidas preventivas de proteção à
saúde poderiam ser adotadas pela
instituição. As respostas não descartam
a necessidade de consulta às
autoridades médicas/sanitárias para
definição das medidas adequadas para
a proteção da saúde de Defensores(as),
servidores(as), estagiários(as),
terceirizados(as) e de assistidos(as). À
época o resultado da pesquisa foi
encaminhado para a Defensora Pública
Geral, Dra. Jeniffer de Barros Rodrigues,
e para a equipe de transição do futuro
Defensor Público Geral, Dr. João Paulo
Ledo, para que, a partir das informações

coletadas, buscassem implementar as
medidas necessárias de segurança à
saúde antes do retorno às atividades e
sob as orientações das autoridades
médicas e sanitárias.
05/06

Considerando a previsão de retorno às
atividades da Defensoria Pública no
mês de julho de 2020, a ADPEP
encaminhou um ofício ao Diretor de
Vigilância em Saúde do Estado do Pará
perguntando acerca da possibilidade
da Diretoria de Vigilância em Saúde do
Estado do Pará visitar as instalações da
Defensoria Pública para posterior
manifestação sobre quais medidas
sanitárias eram necessárias ser
adotadas pela Instituição visando
resguardar a saúde de todas e todos
quando do retorno às atividades tanto
no interior quanto na capital do
Estado.

ADPEP FAZ ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL DA ADIN DO
FUNDEP
29/06

A

ADPEP realizou o
acompanhamento processual da
ADIN do FUNDEP. O Julgamento da
medida Cautelar foi pautado para
ocorrer na 12ª sessão ordinária do pleno,
realizada em 08/07/2020, às 9h. O
trâmite processual foi impactado pela
suspensão do expediente presencial
forense, em face dos efeitos causados
pela pandemia mundial Covid-19,
iniciado em 20 de março e previsto para
findar apenas em 30 de junho, com

retorno das atividades, de modo
progressivo, a partir de 1º de julho. A
medida cautelar foi mantida, no
entanto restou o sentimento à ADPEP
de ter agido respaldada por fortes
argumentos jurídicos, apoiada por
excelentes profissionais e com absoluto
senso de justiça. Atuaram os Advogados
Elísio Augusto Velloso Bastos e Jean
Carlos Dias.

REUNIÃO COM NOVOS(AS)
REPRESENTANTES DA ADPEP NAS
COMISSÕES TEMÁTICAS DA
ANADEP DO BIÊNIO 2020-2022
30/06 e 01/07

O

Presidente da ADPEP, a Vicepresidente e o Diretor Social
Carlos Eduardo Barros da Silva
reuniram-se com os representantes da
ADPEP nas Comissões Temáticas da
ANADEP do biênio 2020-2022 para dar
a eles orientações em relação à sua
atuação: Comissão de Direitos da
Mulher, Comissão da Família, Comissão
da Saúde, Comissão de
Direitos da Pessoa com
Deficiência, Comissão da
Infância, Comissão de
Política Criminal, Comissão
de Direitos do Consumidor,
Comissão de Mobilidade
Urbana, Moradia e Questões Fundiárias, Comissão
dos Direitos das Pessoas

Idosas, Comissão da População de
Situação de Rua.
As reuniões foram enriquecidas com a
apresentação de propostas por parte
dos membros das comissões. Por outro
lado, a ADPEP disponibilizou sua equipe
de criação e assessoria de comunicação.

ADPEP APROVA A CRIAÇÃO DE
COMISSÕES TÉCNICAS
08/09

O

bjetivando a elaboração de
Notas Técnicas a respeito de leis e
projetos de lei que estão em tramitação e
que afetam a vidas das associadas e
associados a diretoria da ADPEP discutiu e
aprovou a criação das seguintes comissões
Técnicas: 1) Comissão Técnica para tratar
da Reforma da Previdência no Estado do
Pará: Participarão sua composição os
associados Marcus Franco, Fábio
Namekata e José Rei; 2) Comissão Técnica
para análise e emissão de parecer a
respeito das medidas a serem adotadas
com relação à Lei Complementar Federal
nº. 173/2020, conhecida como a “Lei da
Pandemia”. Ponto: Congela ATS no ano de
2021. Participarão da sua composição os
associados Carlos Eduardo, Reinaldo
Martins e Dyego Maia. Após passaram a
integrar a comissão o Conselheiro Bruno
Braga e José Rei.
Já com relação à Lei Estadual nº.
9.058/2020 que cria Sistema de Defesa do
Servidor Público e visa a contratação, por
meio da Procuradoria-Geral do Estado, de
advogado particular para assistir servidores
públicos, civis e militares e Agente
Políticos, como já existe Nota Técnica
elaborada pela ADPEP que concluiu pela
inconstitucionalidade do então projeto de
lei e sugeriu que o mesmo fosse
integralmente vetado pelo chefe do Poder
Executivo, decidiu-se pelo retorno da Nota
Técnica à comissão que a elaborou para
fins de manifestação a respeito das

possíveis providências a serem adotadas
pela ADPEP, já que agora se trata de Lei
vigente e não mais projeto de lei.
Participarão dos trabalhos da Comissão
Marcus Franco, Fábio Rangel e Arthur
Correa Neto.
Por fim, a diretoria também decidiu
pela criação de Comissão Técnica para
tratar da revisão do estatuto da ADPEP,
objetivando promover sua atualização e
adequação. Participarão de sua
composição as associadas Anna Izabel e
Eliana Vasconcelos e os associados
Reinaldo Martins e Roberto Martins. Após
passou a integrar a Comissão o ex
presidente da ADPEP. Fábio Píres
Namekata. Deve ser destacado que todas
as comissões estão abertas para receber a
colaboração de associadas e associados
que queiram contribuir com suas ideias e
experiências nos trabalhos que serão
desenvolvidos.
ADPEP encaminhou ofício aos
parlamentares federais paraenses
solicitando aprovação urgente do Projeto
de Lei nº 3.515/2015 que “Altera a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor) e o art. 96 da
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a
disciplina do crédito ao consumidor e
dispor sobre a prevenção e o tratamento
do superendividamento”. A iniciativa
partiu de uma preocupação da ADPEP
com um mercado de consumo mais
equilibrado e justo, em benefício de toda
a população, em particular a parcela mais
vulnerável econômica e socialmente.

No ofício, a ADPEP destacou: que no
Brasil o fenômeno do
superendividamento é minimamente
tratado na legislação e que 06 em cada
10 famílias brasileiras estão endividadas,
conforme o IBGE; que o percentual de
consumidores com dívidas a pagar no
final de 2019 ficou em 60,2%,
aumentando a cada ano a taxa
percentual, conforme Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (PEIC – CNC / FECOMÉRCIOPA); que a melhor maneira de prevenção
e superação do superendividamento é o
crédito responsável que vem instituído
pelo PL 3515/2015, com ferramentas para
avaliação da capacidade de reembolso
do consumidor e conservação do seu
mínimo existencial, ao contrário do que
ocorre com a MP 936 que permite o
comprometimento de quase metade de
salário com empréstimos consignados,
em um caminho de endividamento
muitas vezes sem volta (chegando a levar
algumas pessoas ao suicídio).

DIRETORIA DA ADPEP SE REÚNE
COM CANDIDATOS À
PREFEITURA DE BELÉM

O

Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, e a a VicePresidente, Anna Izabel Santos, se
reuniram com candidatos à Prefeitura
de Belém.
O intuito foi estreitar os laços, ouvir
mais de perto suas propostas e pedir
um olhar atento às pautas relacionadas
à população mais pobre, ou seja, o
público atendido pela Defensoria
Pública.
Devido à pandemia, as reuniões foram
restritas e a ADPEP foi recebida
por Edmilson Rodrigues (PSOL),
José Priante (MDB) e Cássio Andrade
(PSB).

LANÇADO O 1º
PRÊMIO ADPEP DE
JORNALISMO
Associação lançou a primeira
edição do Prêmio ADPEP de
Jornalismo Luiz Maklouf Carvalho. A
criação deste tipo de premiação visa
estimular o desenvolvimento do
relevante papel da imprensa com a
divulgação do trabalho
desempenhado pela Defensoria
Pública do Estado do Pará ao longo do
ano, além de difundir a cultura da
temática dos Direitos Humanos na
sociedade paraense.

A

Ao premiar reportagens e matérias
jornalísticas que enaltecem os
trabalhos e as ações sociais
promovidas pela instituição que tem
como dever constitucional o de prestar
assistência jurídica integral e gratuita a
toda a população que não tem
condições financeiras e que reside na
região amazônica, a ADPEP estará
estimulando a educação em direitos, a
profusão de conhecimento dos
serviços oferecidos pela Defensoria

Pública em favor dos cidadãos
pertencentes ao nosso Estado,
bem como, estará motivando
que os(as) jornalistas sejam
incentivados(as) a fazer
reportagens que mostrem à
toda sociedade a importância
desta instituição na vida diária.
Luiz Maklouf Carvalho foi um
reconhecido e premiado jornalista e
escritor nascido na cidade de Belém
no ano de 1953.

Maklouf como homenageado em seu
primeiro prêmio de jornalismo.
No dia 11.02.2021 os
Diretores da
ADPEP também
reuniram-se com a
Diretoria do
Sindicato dos
Jornalistas do Pará
para tratar do
prêmio de
Jornalismo
Jornalista Luiz
Maklouf Carvalho.

No dia 09.02.2021 o Presidente Marcus
Vinicius Franco, a Vice-Presidente Anna
Izabel Santos e o Diretor Social Carlos
Eduardo Barros se reuniram com
familiares do jornalista Luiz Maklouf,
falecido em 16.05.2020, aos 67 anos de
idade. O encontro online foi com Luiza
Marçal Maklouf Carvalho e Elza dos
Santos Marçal, filha e viúva do
jornalista.
Marcus Vinicius Franco agradeceu a
disponibilidade dos familiares e
destacou que será uma grande honra
para a ADPEP ter o Jornalista Luiz

Entre os diretores do sindicato
estavam Vito Gemaque, Presidente
do Sindicato, e Ana Lúcia Prado,
Professora do curso de Jornalismo
UFPA.

No dia 12.04.2021 houve reunião com
os Jurados Prêmio Maklouf. Foram
levantadas várias questões, entre elas
os detalhes na análise técnica dos
trabalhos jornalísticos submetidos
pelos participantes do concurso.
Participaram: Marcus Vinicius Franco,
Anna Izabel Santos, Carlos Eduardo
Barros, João Paulo Seabra, Norma
Miranda Barbosa, Luiz Claudio
Fernandes, Ana Prado, Nara Bandeira,
Elias Serejo e Gabriela Azevedo.

No dia 18.03.2021 a Diretoria da
ADPEP reuniu-se com o Defensor
Público Geral do Estado, João Paulo
Ledo, e com a Subdefensora Pública
Geral, Mônica Belém, para apresentar
o Prêmio de Jornalismo.

MARCUS FRANCO E EDUARDO
BARROS REFORÇAM EM
ENTREVISTAS IMPORTÂNCIA DA
IMPRENSA PUBLICAR SOBRE A
ATUAÇÃO DO DEFENSOR
MARCUS E EDUARDO DISSERAM QUE O OBJETIVO DO PRÊMIO DE
JORNALISMO DA ADPEP É INCENTIVAR ESSE TIPO DE PUBLICAÇÃO

m entrevistas nas TVs, rádios,
jornais impressos e portais
paraenses, o Presidente da ADPEP
destacou a importância de jornalistas
publicarem sobre direitos humanos na
Amazônia expresso na atuação dos
Defensores e Defensoras Públicas
dentro da Defensoria Pública do PA.

E

avaliadora dos trabalhos recebidos:
Defensoria Pública do Pará, Sindicato
dos Jornalistas do Estado do Pará
(SINJOR), Ouvidoria Externa da
Defensoria Pública, Associação
Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP) e Faculdade de
Comunicação da UFPA.

Para incentivar esse tipo de publicação,
a ADPEP lançou seu primeiro prêmio
de jornalismo. A entidade de classe
envolveu várias entidades na comissão

As inscrições são gratuitas e vão até
as 23h59min do dia 31 de outubro de
2021 pelo site da ADPEP,
www.portal.adpep.org.br.

ADPEP LANÇA
PUBLICAÇÃO COM
VISÃO DETALHADA
DA DPPA
ADPEP lançou a publicação
"DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PARÁ - uma visão
detalhada da instituição em Mapas,
Gráficos e Planilhas".

A

A publicação contém informações
sobre a população do estado, regionais
de atuação, quadro de membros e
servidores e gráficos, mapas e planilhas
que mostram a necessidade urgente
de melhoria financeira e estrutural da
Defensoria Pública.
Esta é mais uma ferramenta essencial
que agora chegará às mãos de cada
Defensora e Defensor Público
associado.

ADPEP PREPARA GRANDE
PROGRAMAÇÃO PARA O
"MÊS VERDE"
PROJEÇÃO DE VIDEOMAPPING, SESSÃO NA ALEPA,
ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS DA CIDADE NA COR VERDE,
BRINDES E FESTIVAL 'RACISMO SE COMBATE EM TODO
LUGAR' SÃO ALGUMAS DAS AÇÕES DE MAIO

aio é conhecido como o mês da
Defensoria Pública, pois no dia
19 de maio se celebra o Dia
Nacional da Defensoria Pública e o Dia
da Defensora e do Defensor Público. A
ADPEP preparou uma vasta
programação para comemorar este
mês tão especial neste no de 2021.

M

SESSÃO NA ALEPA 19.05

Para a manhã do dia 19/05 foi
programada uma sessão especial de
homenagem da ALEPA requerida pelo

Deputado Ozório Juvenil (MDB).
VIDEOMAPPING 19.05

Para a noite foi programada uma
projeção de videomapping na fachada
do Museu do Estado do Pará. Trata-se
de uma linda e inovadora homenagem
preparada para as Defensoras e
Defensores Públicos assistirem de
dentro dos seus carros (drive-in) e
também online, respeitando todos os
protocolos de segurança da covid-19. É
um show de cores, sons e sensações.

- 15.05 (sáb) às 19h: Abertura da
Exposição
das obras do artista Petcho Silveira na
Estação Cultural de Icoaraci.
- 17.05 (seg) às 19h: Roda de conversa
'Racismo se Combate em Todo Lugar'
no Gasômetro.
- 18.05 (ter): Lives transmitidas pelo
aplicativo Zoom. Tema: Raízes
Históricas do Racismo Estrutural no
Brasil e A importância das ações
afirmativas. Participante: Professora
Zélia Amador de Deus e Luana
Bagarrão Guedes.
ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS 01 A 31.05

KIT SURPRESA

F

oi preparado e enviado para os
associados e associadas um kit
surpresa para o dia 19.
FESTIVAL 15 A 21.05

Em consonância com a campanha
nacional da ANADEP, que este ano
chama atenção para o combate ao
racismo, a ADPEP programou, em
parceria com a Defensoria Pública e a
Secult, o Festival 'Racismo se Combate
em Todo o Lugar', de 15 a 21/05:
- 17.05 a 21.05: Intervenção artística no
Memorial da Cabanagem.

A ADPEP programou para ficarem
iluminados de verde de 1º a 31 de maio
vários prédios. Alguns deles são:
Memorial da Cabanagem
(Entroncamento), Pórtico Metrópole
(em Frente o Castanheira), Parque da
Residência, prédio sede do TJE-PA,
prédio da CODEM, Solar da Beira,
Palecete Bolonha e Palácio Antônio
Lemos.

MATÉRIA ESPECIAL NA TV

PROGRAMAÇÃO DA ANADEP

oi realizada parceria com a TV
Liberal para exibição de
reportagem especial sobre a
Defensoria Pública e o trabalho das
Defensoras e Defensores Públicos.

F

A ADPEP também programou
incentivar seus associados e associadas
a participarem de uma vasta
programação da ANADEP na semana
do Defensor e da Defensora Pública.

SESSÃO SOLENE NA CMB

A ANADEP preparou lives muitas
outras programações da campanha
nacional, cujo tema é "Racismo se
Combate em Todo Lugar - Defensoras
e Defensores pela equidade racial".

Foi programada ainda uma sessão
solene de homenagem na Câmara
Municipal de Belém.

ATUAÇÃO NO
PARLAMENTO

NOTA
TÉCNICA
CONTRA O
PROJETO DE
LEI 039/2020

LIVE COM A
DEPUTADA
MARINOR
BRITO
23/06

07/05

A ADPEP expediu nota técnica contra
o Projeto de Lei 039/2020,
encaminhado pelo Poder Executivo à
ALEPA no dia 05.03.2020, como
matéria de regime de urgência,
incluído na pauta da 14ª reunião
ordinária (remota) da Assembleia e
nela aprovado em 1º e 2º e com
redação final, também, produzida no
mesmo dia 29.04.2020, que em suas
disposições “Institui o Sistema de
Defesa do Servidor Público e do
Agente Político no Exercício da Função
e cria o Conselho de Defesa do
Servidor Público e do Agente Político
no Exercício da Função e dá outras
providências”, e que se encontrava, à
ocasião, aguardando a sanção ou o
veto do Governo do Estado do Pará. Dr
Fábio Rangel Pereira de Souza era o
Diretor Jurídico à época.

O Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, realizou uma live com
a Deputada Marinor Brito (PSOL) na
qual discutiram os "Impactos da
Atividade Legislativa aos Servidores
Públicos".

REUNIÃO COM O
DEPUTADO BORDALO
26/06

A

relator da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2020, para
Diretoria da ADPEP
considera fundamental

levar ao relator dados sobre a
atuação da Defensoria e o

manter o diálogo constante

déficit orçamentário que

com o parlamento. Por isso,

impossibilita a nomeação de

tem estreitado os laços com

mais Defensores e Defensoras.

Deputados e Deputadas do PA.

Na ocasião a ADPEP entregou
nota técnica com sugestão de

A ADPEP participou de uma

alteração no PL para garantir a

reunião no gabinete do

ampla defesa e o contraditório

Deputado Bordalo (PT),

aos servidores do PA.

29/10

A Vice-Presidente da ADPEP
Anna Izabel Santos e a
Associada Clarice Otoni, que é
representante da ADPEP na
Comissão Temática de Direito
das Pessoas com Deficiência da
ANADEP, participaram da roda
de conversa do projeto “ECO – o
seu canal direto com o ECA”
com a Comissão Permanente
em Defesa da Primeira Infância,
Criança e Adolescente da
ALEPA, sobre Transtorno do
Espectro Autista (TEA).
O evento foi uma iniciativa da
Defensoria Pública do Pará
através da Escola Superior e do
Núcleo de Atendimento
Especializado da Criança e do
Adolescente (NAECA), com
parceria da Assembleia
Legislativa do Pará e da ADPEP.
A mesa da roda de conversa foi
presidida pela Defensora
Kassandra Gomes, associada e
representante da ADPEP na
Comissão temática da infância
da ANADEP, além de
idealizadora do projeto ECO.
A ADPEP foi convidada a
compor a mesa de abertura e
inicialmente foi representada
pela Vice-Presidente, que teve
de se ausentar, e posteriormente
pela Dra Clarice Otoni, que é
mãe de uma criança com TEA.
ADPEP
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28/08

Mesa Redonda “Mulheres
Corajosas, Mulheres
Sobreviventes” realizada na
ALEPA - Uma parceria da
ADPEP com a Deputada
Marinor Brito. O evento, em
comemoração ao Dia
Internacional da Igualdade
Feminina e aos 14 anos da Lei
Maria da Penha, reuniu
lideranças femininas de vários
movimentos de defesa da
mulher no Estado.
09/09

Reunião com o Deputado Igor
Normando para tratar do PL nº
28/2020, que propõe alterações
no RJ dos servidores Pará.
08/09

A Vice-Presidente Anna Izabel
Santos participou do
lançamento da cartilha de
enfrentamento à violência
contra a mulher do Ministério
Público do Pará e da Assembleia
Legislativa do Pará
.

PRESIDENTE SE REÚNE COM
DEPUTADO OZÓRIO JUVENIL
ENCONTRO FOI PARA ACERTAR DETALHES DA SESSÃO SOLENE EM
HOMENAGEM AO DIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO DEFENSOR E DA
DEFENSORA PÚBLICA

27/04

O Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, e a VicePresidente, Anna Izabel Santos,
seu reuniram com o Deputado
Ozório Juvenil (MDB) em seu
gabinete para acertar os
detalhes da sessão solene na
Assembleia Legislativa do
Estado do Pará (ALEPA) em
homenagem ao Dia da
Defensoria Pública e dia da
Defensora e do Defensor Público
(19 de maio).
.

A sessão será requerida pelo
Deputado.
A solenidade está marcada para
as 10h no auditório João Batista
da ALEPA.
O Defensor Público Geral, João
Paulo Ledo, e a SubDefensora
Geral, Mônica Palheta, também
participaram do encontro e, na
ocasião, apresentaram o projeto
“Defensoria por Todo o Pará”.
.

NOTAS DE APOIO,
REPÚDIO,
CONTRARIEDADE E
ESCLARECIMENTO

N

esse período, a
ADPEP se

manifestou várias vezes por
meio de notas de apoio,
repúdio, contrariedade e
esclarecimento.
24/03

A ADPEP manifestou-se contra
a proposta veiculada na mídia
de redução temporária de
salários de servidores públicos.
20/04

A ADPEP lamentou as
manifestações contrárias à
Democracia ocorridas no dia
19/04.
28/04

A ADPEP publicou nota
manifestando apoio ao
trabalho da Defensoras e
Defensores e às medidas de
isolamento social preconizadas
pelos órgãos de saúde, bem
como repudiou qualquer
manifestação dissociada do
que estabelece a Constituição
Cidadã.
29/04

Nota de apoio á medida
judicial ajuizada pela

Defensoria Pública do PA com
o objetivo de diminuir a
circulação de pessoas na RMB
considerando o estado de
emergência na saúde pública
e a necessidade de isolamento
social.
05/05

Nota de apoio à Defensora
Ticiana Doth Rorigues Alves
em relação às críticas
proferidas a respeito de sua
atuação e ao conteúdo da
recomendação nº 01/2020DPPA/CAP, que trata da
indispensabilidade e da
realização de exame de corpo
de delito AD cautelam nas
pessoas presas e flagrante no
município de Capanema.

11/06
Nota de apoio à
Defensora Luciana
Souza dos Anjos,
ofendida em réplica
de contestação por
advogada em autos
de processo em
tramitação pela
Comarca de
Ananindeua.
20/07
ADPEP manifestou
seu apoio à criação
do Núcleo de
Regularização

06/05

Fundiária e Direito à

Repúdio à forma
desrespeitosa com que o Juiz
de direito Raimundo
Rodrigues Santana
manifestou-se quanto o
trabalho de Defensoras
Públicas nos autos da ACP nº
0831419.814.0301.

Defensoria Pública

Moradia da
do Pará, cujo projeto
seria votado no dia
20/07 perante o
Conselho Superior.

ATUAÇÃO SOCIAL

AJUDA AOS ABRIGADOS
NO MANGUEIRÃO NA
PANDEMIA
25/03

ADPEP lançou a
campanha de
arrecadação de
alimentos não perecíveis
e produtos de higiene
para serem distribuídos
às pessoas abrigadas no
Estádio do Mangueirão
e outras em situação de
vulnerabilidade por
causa da pandemia.

27/03

07/04

Em apenas uma semana
ADPEP criou o “Fundo
a ADPEP alcançou a meta
para Pessoas Vulneráveis.
e realizou a entrega dos
Covid-19” com o objetivo
alimentos. No
de levantar fundos para a
Mangueirão, o Presidente
compra de alimentos e
Marcus Vinicius e a Viceprodutos de higiene para
07/04Em apenas Presidente
uma semana aAnna
ADPEP
Izabel
as pessoas abrigadas
no
alcançou a meta e realizou a entrega dos
foram recebidos pelo
Estádio do mangueirão
alimentos. No Mangueirão, o Presidente
Estadual
Marcus
a Vice-Presidente
Annade
em Belém por conta
daVinicius eSecretário
Izabel foram recebidos
pelo Secretário
Assistência
Social,
pandemia. Foi arrecadado
Estadual de Assistência Social, Trabalho,
Trabalho, Emprego e
até o dia 4 de abril
R$
Emprego
e Renda, Inocêncio Renato
Renda, Inocêncio
Renato
Social Verena
3.330,00, ou seja, Gasparim
111% da e pela Assistente
Fadul. https
Gasparim e pela
meta de 3.000,00.
Assistente Social Verena
Fadul.

09/04

A ADPEP lançou o “Fundo ADPEP Cine
Clube Terra Firme. Covid-19” com o
objetivo de arrecadar doações em
dinheiro para a compra de cestas básicas
aos familiares de mais de 50 jovens
atendidos pelo projeto. A iniciativa
ocorreu depois de uma chacina no bairro
da escola onde ocorre o projeto,
matando um de seus alunos.
20/07

A Defensoria Pública do Estado, através
da portaria n°177/2020, determinou a
criação de um Grupo de Trabalho
Interinstitucional em Defesa das
Garantias e dos Direitos dos Povos
Quilombolas e contra o Racismo no
estado do Pará, composto por 27
participantes, entre Defensores Públicos
das áreas agrárias, direitos humanos, da
comissão de Igualdade étnico-racial da
ANADEP, indicados pela ADPEP e da
comissão de Mobilidade Urbana e
Fundiária, bem como, de assuntos
internacionais da ANADEP, indicados
pela ADPEP, bem como, a ouvidora geral
externa da DPE, representantes dos
povos quilombolas, de organizações não
governamentais, pesquisadores, dentre
outros. A coordenadora do GT, Andreia
Barreto, é Defensora do Núcleo das
Defensorias Públicas Agrárias do Estado
do Pará.
10/08

ADPEP passou a apoiar a campanha de
arrecadação de livros para as bibliotecas
das unidades prisionais e, assim,
contribuir com a ressocialização das
pessoas privadas de liberdade.

A

ADPEP também se envolveu
entre as organizações da
sociedade civil em desacordo
com o projeto Pacote Anticrime.

ADPEP se habilitou como amicus
curiae nas ações que tratam de
residência jurídica e/ou prerrogativa de
foro das Defensorias Públicas Estaduais.
Várias Associações foram favoráveis à
habilitação, entre elas ES, AP, BA, RO, CE,
TO, SC, RJ, GO, RR. Foi feito o ingresso na
ADPF 709, ajuizada pela Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (APIB), o PSB,
PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT, para
compelir o governo federal a adotar
medidas para atribuir maior eficiência ao
funcionamento da Sala de Situação
(destinada a acompanhar a evolução da
pandemia nas comunidades indígenas),
erigir barreiras sanitárias para evitar a
disseminação da doença em terras
indígenas, bem como tomar medidas
para expulsar invasores destas terras.

ADPEP manifestou apoio à
Coordenadoria da Mulher da
Defensoria Pública do Estado da
Paraíba e às Defensoras Públicas
paraibanas que tiveram o período de
contagem do estágio probatório
suspenso em razão do gozo da
licença maternidade, estando
sujeitas, em razão disso, a não
adquirir a estabilidade junto com os
demais membros que ingressaram na
instituição na mesma data. A
interpretação feita pela Comissão
Avaliadora do Estágio Probatório a
respeito do art. 6° da Resolução n.
40/2017/CS/DPPB não tem
conformidade constitucional, na
medida que, lamentavelmente,
coloca o gozo de um direito
fundamental e irrenunciável (art. 7°,
XVII, da Constituição Federal) como
óbice à aquisição da estabilidade,
violando, paralelamente, o mote da
Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher de 1979, internalizada
por meio do Decreto n. 4.377/2012.

ADPEP enviou o ofício nº.
062/2020 (Carta de Denúncia e
Repúdio) ao Conselho Nacional de
Políticas Sobre Drogas (CONAD), que
objetiva regulamentar o acolhimento
de adolescentes em comunidades
terapêuticas.

ADPEP
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ADPEP SE TORNA
POSTO DE
DOAÇÕES PARA A
CAMPANHA “SOS
AMAPÁ”

ADPEP se tornou posto de
arrecadação de água e
alimentos para a
campanha "SOS Amapá". A
Associação se integrou à
campanha e mobilizou seus
associados, Associadas e a
sociedade em geral a doarem.
Tudo que foi arrecadado foi
enviado à CNBB e, posteriormente,
ao Amapá, que sofreu com o
apagão de luz.

A

CAMPANHA 'AJUDE O
MARAJÓ' GANHA
GRANDE DIMENSÃO
Entidades se uniram ajudar famílias marajoaras afetadas
financeiramente pela pandemia

árias entidades se uniram
e lançaram a campanha
de doação “Ajude o
Marajó” para ajudar famílias
marajoaras afetadas pela
pandemia. Com o lema “Vamos
Combater o Coronavírus com
Solidariedade”, a campanha é
composta pela ADPEP, Comissão
Justiça e Paz da CNBB Norte 2,
Diocese de Ponta de Pedras,
Associação do Ministério Público
do Pará (AMPEP), Associação dos
Magistrados do Estado do Pará
(AMEPA), Associação dos
Delegados Aposentados da Polícia
Civil do Pará (ADAPPA), Associação
Nacional dos Procuradores da
República (ANPR), Associação dos
Procuradores do Estado do Pará
(APEPA), Associação dos
Magistrados da Justiça do
Trabalho da 8ª Região (AMATRA8),
Defensoria Pública do Estado do
Pará (DPE), Movimento Humanos
Direitos (MHuD) e Paróquia de
Sant’Ana de Breves.

V

A campanha ganhou grande
repercussão na mídia e no meio
artístico. As artistas Dira Paes e
Fafá de Belém lançaram vídeos de
apoio à campanha.
“Nós estamos vivendo o pior
momento da pandemia e muitas
pessoas estão sem emprego e sem
renda. A fome só aumenta e as
famílias do Marajó precisam da
nossa solidariedade”, disse a atriz
Dira Paes no vídeo. “Vamos ajudar
o Marajó! Com a pandemia, muitos
perderam seus empregos. Estão
sem renda. A nossa solidariedade
é fundamental neste momento.
Vamos salvar o Marajó”, disse a
cantora Fafá de Belém.
A coordenação da comunicação
da campanha ficou a cargo do
prestador de serviço da ADPEP
Kelton Araújo. Foi criado o perfil no
instagram @ajudeomarajo para
divulgação de informações oficiais
sobre o projeto solidário.

Além de doações em dinheiro via
transferência por PIX, a campanha
estabeleceu pontos de
arrecadação de alimentos. A
ADPEP foi um desses pontos.
Os locais estabelecidos foram:
sede da ADPEP, sede da AMPEP,
sede da AMEPA, secretaria da
Paróquia Sant’Ana (Breves) e
Paróquia Nossa Senhora da Luz
(Portel).
“Muitos pais estão sem trabalho e
sem o alimento para os seus filhos.
É hora de unirmos esforços para

ajudarmos o Marajó”, disse o
Presidente da ADPEP Marcus
Vinicius Franco.
As doações em dinheiro puderam
ser feitas via PIX com chave e-mail
secretariado@cnbbn2.org.br e
cairão na conta do Banco do Brasil
34745-0, agência 1686-1. CNBB,
CNPJ: 33.685.686/0013-94.
Caso o doador não quisesse utilizar
o PIX, ele podia depositar
diretamente nessa conta corrente
do Banco do Brasil.

SAÚDE E BEM ESTAR
DOS ASSOCIADOS E
ASSOCIADAS

VACINAÇÃO,
CONSCIENTIZAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

SAÚDE
26/03

A ADPEP começou a postar em
suas redes sociais vídeos com
psicólogas, educadores físicos,
médicos, entre outros
profissionais, orientando para o
cuidado com a saúde física e
psicológica durante o período da
pandemia.
29/05

A ADPEP promoveu dia de
vacinação para Defensoras e
Defensores Públicos e familiares
na sede da Associação. Ao todo,
foram disponibilizadas 150 doses
contra H1N1 e 100 doses de trípice
viral. No total, 126 pessoas se
vacinaram. Esta foi mais uma das
diversas ações de saúde adotadas
pela Entidade de Classe ante o
surto de covid-19. Em Marabá e
Santarém também associados e
associadas foram vacinados(as).
29/05

A ADPEP entregou máscaras de
tecido de tripla proteção para
associados e associadas, junto
com face shield.

ADPEP
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"A Associação está de parabéns
pela iniciativa, mostrou
cuidado com a saúde das suas
associadas e associados”.
Defensora aposentada Nádia
Bentes.

“Estamos deixando de fazer os
aniversariantes do mês porque a
ADPEP não quer comemorar
apenas este ano, e sim vários anos,
independente de epidemia. A
palavra de ordem no contexto atual
é empatia, se importar com o
próximo, e é nesse norte que a
ADPEP está desenvolvendo seu
trabalho. É muito bom fazer o bem”
Vice-Presidente da ADPEP Anna
Izabel Santos.

“A vacinação é importante, pois o
trabalho do Defensor Público envolve alto
risco, já que ele realiza atendimentos, faz
visitas carcerárias e inspeção em locais de
alto risco, assim como os servidores e
estagiários”
Presidente da ADPEP Marcus Vinicius
Franco.

“A saúde do associado é o maior
patrimônio da ADPEP. Por isso, nos
sentimos honrados com a
participação de todos e
agradecidos por compreenderem
eventuais percalços. Agradecemos,
inclusive, a colaboração da SESPA
nesta ação”
Presidente Marcus Vinicius Franco.

29/07

Associação encaminhou
um ofício ao Secretário de
Saúde do Estado Alberto
Beltrame solicitando 50 exames de
covid-19. Ao final foram
disponibilizados 60 exames pela
SESPA. No dia 11/08 outro ofício foi
enviado ao Secretário de Saúde
Rômulo Rodovalho Gomes
solicitando testes de covid-19 para
Belém (20, apenas para
aposentados da ADPEP, pois os(as)
Defensores(as) da ativa já haviam
feito o teste na própria Defensoria
Pública), Abaetetuba(20), Altamira
(20), Ananindeua (40), Breves (20),
Capanema (20), Castanhal (20),
Itaituba (20), Marabá (50),
Paragominas (20), Parauapebas (20),
Redenção (20), Santarém (50),
Tucuruí (30). O quantitativo
.

A

solicitado foi para atender não
somente as Defensoras e os
Defensores Públicos associados à
ADPEP, mas também todos(as)
aqueles(as) que não são
associados(as), os(as) servidores(as),
os(as) estagiários(s) e os(as)
colaboradores(as) de empresas
terceirizadas, posto que seria
desumano testar uns e outros não,
estando todos trabalhando no
mesmo local e seguindo as mesmas
regras. A ADPEP se responsabilizou
pelo ENVIO dos exames para as sedes
de todas as regionais, bem como para
CONTRATAR profissionais da área de
saúde para aplicar os referidos
exames.

03/08

05/08

A ADPEP realizou em sua sede
uma manhã de testes para seus
Associados e Associadas, para
detecção de Covid-19. A ação foi
voltada para aposentados(as) e
para afastados(as) para fins de
aposentadoria.

A ADPEP firmou um convênio
com a empresa quality Care, que
presta os mais diversos tipos de
serviços na área da saúde em
domicílio.

.
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INVESTIMENTO NA
QUALIFICAÇÃO
DOS ASSOCIADOS E
ASSOCIADAS

18/08

25/08

A ADPEP anunciou seu apoio à realização do
treinamento do sistema de Processo
Administrativo Eletrônico, atendendo a um
pedido do Associado diretor da Escola Superior
da Defensoria Pública, e também apoiou o Curso
Sobre Juri, ministrado pelo Dr Alex Noronha.

A ADPEP disponibilizou três cursos para
Associados e Associadas, entre eles o
Curso do Bloco de Defensores Públicos
Oficiais do Mercosul (Blodepm).
.
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APOIO E
DIVULGAÇÃO DOS
TRABALHOS DOS
ASSOCIADOS E
ASSOCIADAS

27/08

Desde o início da gestão, a ADPEP tem
se preocupado a divulgar os trabalhos de
associados e associadas em seus núcleos
em prol da população.

A ADPEP publicou a resolução 001, que
altera a Resolução nº. 004 de 05 de julho de
2018, que dispõe sobre a criação de reserva
orçamentária para concessão de benefício
pecuniário, com fins de natureza acadêmica
aos(as) associados(as). Assim, a ADPEP
destinará mensalmente aos Associados e
Associadas o valor de R$ 2.000,00 a fundo
específico voltado para a concessão de cotas
de apoio para a organização de eventos de
caráter internacional, nacional ou municipal,
bem como para a viabilização da execução
de projetos de educação em direitos,
mediante reembolso, respeitados os
seguintes limites: I – Até R$ 1.000,00 para
organização de eventos de caráter
internacional, nacional ou estadual; II – Até
R$ 500,00 para organização de eventos de
caráter municipal; III – Até R$ 500,00 para
pagamento de serviços profissionais de
ilustração e design gráfico destinados à
viabilização ou divulgação do evento e/ou
para pagamento de serviços profissionais de
consultoria para a elaboração de projetos.
Art. 2º A ADPEP destinará mensalmente o
valor de R$ 1.500,00 a fundo específico
voltado para a concessão de ajuda de custo
para a inscrição e a participação em
congressos, seminários e afins, mediante
reembolso, respeitados os seguintes limites: I
– Até R$ 750,00 para participação em
eventos no exterior; II – Até R$ 500,00 para
participação em eventos dentro do país, mas
fora do Estado do Pará. III – Até 250,00 para
subsidiar inscrições em congressos,
seminários e afins.
02/09

A ADPEP iniciou a divulgação da série "O
que faz um(a) Defensor(a)?", a fim de
apresentar à população as associadas e
associados e a sua atuação.

ADPEP PROMOVE LANÇAMENTO DOS LIVROS
DE CO-AUTORIA DA DEFENSORA PÚBLICA
GRAZIELA CAPONI E DO DEFENSOR PÚBLICO
CARLOS EDUARDO BARROS
22/01/2021

A

ADPEP promoveu o
lançamento dos livros de

co-autoria da Defensora Pública
Graziela Caponi e do Defensor
Público Carlos Eduardo Barros
da Silva. O evento foi realizado
pela Associação das Defensoras e
dos Defensores Públicos do
Estado do Pará (ADPEP) e pela
Defensoria Pública do Estado do
Pará, por meio da Escola
Superior.Dra Graziela lançou o
livro “A faixa verde no júri:
histórias de Defensores e
Defensoras Públicas”. Já Dr
Carlos Eduardo lançou a obra “A
defesa dos direitos da criança e
do adolescente: uma perspectiva
da Defensoria Pública”.

ADPEP LANÇA EDI TAL PARA SUBMIS S ÃO
DE TRABALHOS PUBLI C AD OS E M LIV R O
COMEMORATIVO AOS 34 ANOS D A
ASSOCIAÇÃO
17/03/2021

A

ADPEP lançou o edital

para o meio acadêmico e

para Defensoras e

profissional o que os membros

Defensores Públicos

da carreira da Defensoria Pública

associados(as) interessados(as)

do Estado do Pará pensam

em submeter trabalhos que

acerca dos diversos institutos do

serão publicados no livro

ordenamento jurídico ou mesmo

comemorativo aos 34 anos da

lancem propostas de

Associação. Poderão submeter

aprimoramento das leis de nosso

artigo científico e/ou relatos de

país em prol do fortalecimento

atuações e práticas defensoriais

dos diversos sistemas de

defensores(as) paraenses

garantia de direitos dos

associados(as) no momento da

destinatários da atuação da

apresentação e da publicação,

Defensoria Pública, entre outros

individualmente ou em conjunto

aspectos”, disse Dr Arthur Corrêa.

com servidores e/ou estagiários
da Defensoria Pública do Pará,

O coordenador também explicou

profissionais do direito de outras

que a Comissão se pautou pela

instituições, em número máximo

ideia de máxima participação

de três coautores por trabalho.

dos associados e associadas na
obra, de maneira que foram

O Coordenador da Comissão

criadas duas categorias de

Editorial Arthur Corrêa Neto

textos, uma alusiva a artigos

parabenizou a ADPEP e o

científicos com as características

Presidente Marcus Vinicius

próprias desse tipo de produção

Franco pela iniciativa de

e a outra que a comissão

produzir o livro em

nominou relatos de atuações e

comemoração aos 34 anos da

práticas defensoriais.

Associação. “O livro é uma
oportunidade de fomentar a
doutrina defensorial e mostrar

DIA DAS MULHERES: ADPEP
CONVIDA MULHERES PARA
FALAREM, EM VIDEOS, SOBRE
SUA ATUAÇÃO
08/03/2021

E

m comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,

a ADPEP convidou 14 mulheres
para falarem, em vídeos, sobre
a sua atuação e sobre ações,
dentro e fora da Defensoria
Pública, voltadas para
valorização da mulher.
Entre as mulheres estiveram a
Vice-Presidente da ADPEP,
Anna Izabel Santos, Defensoras
Públicas da ativa, servidoras da
Defensoria Pública e uma
assistida pelo NUGEN.
A ADPEP luta pela valorização
da mulher.

LIVES E EVENTOS

27/05

17/06

23/06

Live Como fica a Cultura
em tempos de pandemia Com Ursula Vidal e Anna
Izabel Santos.

Live Mulheres em Cárcere
e a Covid-19 - Com Daiane
Lima dos Santos e Livia
Brodbeck, coordenadora
do NUDEM do Estado do
Paraná.

Live Impactos da Atividade
Legislativa aos Servidores
Públicos - Com Marcus
Vinicius Franco e
Deputada Marinor Brito.

05/06

18/06

13/07

Live Direitos da população
LGBTQI+ e Defensoria
Pública: Reflexões das
Atuações Pós-pandemia Com Felícia Fiuza Nunes e
Dandara Rudsan.

Live Dia do Orgulho
Autista, Avanços e
Perspectivas - Com Nayara
Barbalho e Clarice dos
Santos Otoni.

Bate-papo Interdisciplinar
Desafios da Educação na
Pandemia (em
comemoração aos 30 anos
do ECA) - Com Mariane
Franco, prof do curso de
Medicina da UEPA; Dra
Socorro Coelho, prof do
curso de Pedagogia da
UFPA; e as Defensoras
Bianca Caribé e Kassandra
Campos.

17/07

05/08

06/08

Live em comemoração ao
Dia de Proteção às
Florestas: “Em Defesa da
Floresta e dos Povos da
Amazônia” - Com o
Deputado Edmilson
Rodrigues, o Líder
Indígena Luiz Xipaia e a
Defensora Andrea Barreto.

Live “Feminicídio: a
epidemia brasileira” - Com
Daiane Lima dos Santos,
Defensora do NUGEN.

Live “Nudes: Mulher, teu
corpo, tuas regras” - Com o
Defensor Fábio Rangel e a
estagiária da DP Letícia
Prata Takatsuji.

04/08

05/08

28/08

Live “7 formas de violência
psicológica contra a
mulher e a atuação do
Núcleo de Prevenção e
Enfrentamento à Violência
de Gênero da DP/PA” Com Larissa de Almeida
Beltrão e Rosana Lemos
Faraon .

Live “Fim da reincidência
criminal na Lei Maria da
Penha: um sonho possível”
- Com a psicóloga do
NUGEN Rosana Lima
Faraon e o Coordenador
de Políticas Criminais da
DPE Fabio Rangel Pereira
de Souza.

Mesa Redonda “Mulheres
Corajosas, Mulheres
Sobreviventes” na ALEPA Parceria da ADPEP com a
Deputada Marinor Brito. O
evento, em comemoração
ao Dia Internacional da
Igualdade Feminina e aos
14 anos da Lei Maria da
Penha, reuniu lideranças
femininas.

Live “O papel do Grupo de
Reflexão no
empoderamento das
mulheres do NUGEN.

ADPEP RECEBE DUAS
VISITAS DA IMAGEM
PEREGRINA
25/09

O

s Associados e
Associadas receberam a
primeira visita da

Imagem da Guarda de Nossa
Senhora de Nazaré na Igreja de
Sant’Ana. Após a missa, o
Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, destacou em
seu pronunciamento a
importância do amor e da
união. Após a celebração na
igreja houve um momento de
confraternização entre
Associados e Associadas
seguindo todos os protocolos de
segurança.

01/10

A

Emocionado, o Presidente da
ADPEP agradeceu a
ADPEP recebeu a

participação de todos e todas.

tradicional visita da

Ele também agradeceu o apoio

Imagem Peregrina de

da Diretoria da Festa, na pessoa

Nossa Senhora de Nazaré. Além

de Franco Marcial, ao Cônego

da ADPEP, ela também visitou o

Roberto Cavelli e à Guarda da

prédio sede da Defensoria

Santa, na pessoa de Guilherme

Pública.

Azevedo.

EVENTO DO DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRA

transmitido pelo canal da
17/11

Defensoria Pública do Pará no
Youtube e também pelo

P

reocupada com o

Instagram da ADPEP:

aumento de atitudes

@adpep.oficial.O bate-papo

racistas e

contou com a participação da

discriminatórias no período da

professora Zélia Amador de

pandemia, a ADPEP promoveu

Deus e da mãe de santo

um evento em comemoração ao

Mam’etu Nangetu. A mediadora

Dia da Consciência Negra, no

foi a professora Dra Luana

qual abordou religiões de

Guedes. O Presidente da ADPEP,

matriz africana. Com o tema

Marcus Vinicius Franco, e a

“Não mexe comigo que eu não

Vice-Presidente, Anna Izabel

ando só! Nós queremos

Santos, destacam a importância

respeito!”, o evento foi

do evento.

DIRETORIA DA
ADPEP PARTICIPA
DA POSSE DOS(AS)
NOVOS(AS)
DEFENSORES(AS)PÚ
BLICOS(AS)

EMPOSSADOS(AS)
SE ASSOCIAM À
ADPEP

No dia 17/12, data em que a
ADPEP comemora 33 anos de
existência, a Escola Superior
reservou um tempo para a
apresentação da ADPEP aos

10/12

O

novos membros recém
Presidente da ADPEP

empossados e, após a

Marcus Vinicius Franco e

apresentação, como se fosse um

a Vice-presidente Anna

verdadeiro presente de

Izabel Santos participaram da

aniversário da ADPEP, a

cerimônia solene de posse dos

Associação recebeu 12 novos

12 novos Defensores Públicos do

associados à entidade de classe.

Pará, no teatro Margarida
Schiwazzappa. O evento contou
com a presença do Governador
do Estado, Hélder Barbalho, e
outras autoridades.

ADPEP PROMOVE
LIVE COM A
DEFENSORA
PÚBLICA DAIANE
DOS SANTOS E A
VEREADORA LÍVIA
DUARTE SOBRE
LUTA DAS
MULHERES POR
DIREITOS

25/03/2021

A

a ADPEP transmitiu pelo
Instagram a live com o
tema “Com ou sem

pandemia, nunca fraquejamos!
A luta das mulheres por direitos
em plena pandemia”. Para esse
bate-papo a ADPEP convidou a
Defensora Pública Associada
Daiane dos Santos, que é do
NUGEN, e a Vereadora Lívia
Duarte (PSOL), que é negra
feminista e antiracista.
A live foi em alusão ao Dia
Internacional da Mulher. Daiane
e Livia lembraram que hoje a
mulher precisa travar diversas
lutas: pelo acesso à saúde, pela
igualdade na divisão do
trabalho com os homens, pelo

fim da violência doméstica, pelo
direito à educação, … “É uma
luta diária pra mostrar que nós
não fraquejamos”, disse Diane.
A Vereadora lembrou que os
maiores impactos da covid-19
são sobre as pessoas negras,
principalmente sobre as
mulheres negras, porque o nível
de exposição é maior entre esse
público, por causa da exclusão

social. “Quando falamos de raça

A Defensora Pública Daiane

ou de gênero, estamos falando

Santos lembrou ainda o

de classe. A mulher negra é

aumento de 40% nos casos de

excluída do acesso ao

feminicídio no Pará no período

saneamento básico, ela precisa

da pandemia. “Precisamos ser

sair para trabalhar, … Morrem

solidárias umas com as outras,

mais mulheres negras porque

porque o sistema não será”,

elas são periféricas e excluídas”,

disse Livia.

disse Lívia.
“A luta pelos direitos dessa
população não pode parar, a
resposta imediata e os planos
de recuperação a médio e longo
prazos devem incluir tanto a
coleta e análise de dados
desagregados por raça/cor,
quanto contemplar as
necessidades específicas da
população negra como políticas
públicas considerando cor e
gênero”, disse Daiane.
As participantes falaram ainda
sobre as mulheres obrigadas a
se reinventar nesta pandemia.
Lívia frisou o exemplo das
professoras, que têm de
elaborar métodos para ensinar
de maneira remota, das
mulheres que não conseguem
trabalho por serem mães e das
que deixam de trabalhar por
não terem creche onde deixar
seus filhos.

INTEGRAÇÃO

AÇÕES PERMANECERAM,
MESMO COM AS INTEGRAÇÕES
TRIMESTRAIS SUSPENSAS POR
CAUSA DA PANDEMIA

07/05

22/05

Sorteio de cestas de frio e vale presentes

Divulgação dos trabalhos dos (as)

em homenagem às mães Defensoras

candidatos(as) à eleição para DPG e

Associadas.

Conselho Superior. A ADPEP
acompanhou todo o processo da eleição.
No dia 24 de junho participou da Sessão
Extraordinária do CSDP que deu posse ao
novo DPG João Paulo Carneiro Ledo.

18/12

Sorteios de presentes de Natal para
19/05

Sorteios de presentes e volchers da
livraria Cultura em homenagem ao Dia
da Defensoras e do Defensor Público.

todas as associadas e associados. O
sorteio foi feito pelo Presidente Marcus
Vinicius Franco.

11/06

03/08

ADPEP participa de reunião para testar

No Dia dos Pais, a ADPEP realizou o

aplicativo usado na audiência pública

sorteio PAI LINDÃO. Foram sorteados dias

virtual para discutir o processo de

de beleza para os pais Associados.

eleição para o cargo de ouvidor(a) geral
externo(a) da DP. A ADPEP
acompanhou todo o processo da
eleição.

14/07

ADPEP participou da eleição da
Ouvidoria Geral da Defensoria Pública
do PA. Após todo o processo, no dia 16
de julho o CSDP decidiu que Norma
Miranda seria a nova Ouvidora Geral
Externa para o biênio 2020-2022.

25/09 e 01/10

A ADPEP anunciou a realização da
tradicional visita da Imagem Peregrina
de N S de Nazaré à ADPEP. Este ano,
por causa da pandemia, a visita do dia
25/09 aconteceu na igreja ao lado da
sede da Associação, a fim de garantir o
distanciamento social. Já no dia 01/10 a
visita ocorreu na sede da ADPEP.

DIRETORIA DA ADPEP SE
REÚNE COM DELEGADOS(AS)
REGIONAIS

29/03/2021

A

ADPEP, por meio de seus

José Erickson Ferreira

Diretores, realizou

Rodrigues, representante da

reunião pelo aplicativo

Regional de Carajás (sede

Zoom com os Delegados

Marabá), José Rogério Menezes,

Regionais da Associação.

representante da Regional do

Participaram da reunião Mayana

Xingu (sede Altamira) e Marcos

Barros Jorge João,

Leandro Ventura de Andrade,

Representante da Regional

representante da regional do

Caeté (sede Capanema),

Baixo Amazonas (sede

Walbert Pantoja de Brito,

Santarém). Da diretoria da

representante da Regional de

ADPEP participaram Marcus

Tocantins (sede Abaetetuba),

Vinicius Franco, Presidente,

Anna Izabel Santos, Vice-

O presidente Marcus Vinicius

Presidente, Carlos Eduardo

destacou a importância dessas

Barros, Diretor Social, Eliana

ações. “Elas fortalecem a

Vasconcelos, Diretora de

ADPEP, divulgam o trabalho de

Assistência Social, e o membro

cada associado(a), incentivam o

do Conselho Fiscal, Arthur Neto.

associativismo e, ainda, dão

O primeiro ponto de pauta foi o

mais visibilidade à instituição

Prêmio de Jornalismo Luiz

Defensoria Pública, permitindo

Maklouf Carvalho. Ficou

que a instituição tenha mais

definido que os(as)

força e mais orçamento”, disse.

Defensores(as) Pùblicos(as)
poderão contar com o Assessor

Por fim, a reunião tratou da AGE

de Comunicação da ADPEP, o

do dia 06.04.2021, que discutiria

Jornalista Luiz Cláudio

qual seria a atuação da ADPEP a

Fernandes, para receber

respeito da Lei Complementar

informações sobre as atividades

Federal nº. 173/2020 (lei da

defensoriais e realizar uma

pandemia, que congelou a

“provocação” para os órgãos de

contagem do tempo de serviço)

imprensa. A entrega do Prêmio

e a Lei Estadual nº. 9.058/2020

Luiz Maklouf Carvalho de

(que criou o sistema de defesa

Jornalismo está prevista para o

do agente político e do servidor

dia 09.12.2021.

público), da reforma do
estatuto da ADPEP e solicitou-

A segunda pauta foi o

se que todos incentivassem a

lançamento do livro em

atualização cadastral de cada

comemoração aos 34 anos da

associado, para que a

ADPEP. Foi feita uma explicação

associação pudesse enviar com

sobre o edital pelo Conselheiro

sucesso os impressos e brindes

Arthur Neto, que destacou a

para todos(as), inclusive do Dia

existência de duas

da Defensoria Pública,

possibilidades de texto, uma

19.05.2021.

acadêmica, com até 20 páginas,
e uma tratando de aspectos
práticos, com textos de 04 a 07
páginas.

DIRETORIA DA ADPEP SE REÚNE
COM NOVOS ASSOCIADOS
Maklouf Carvalho, destacando a
01/04/2021

importância do concurso para
estimular que a imprensa

A

Diretoria da ADPEP
realizou reunião com os
novos Defensores

divulgue cada vez mais ações
das Defensoras e Defensores
Públicos. O segundo ponto de

Públicos do Estado do Pará:

pauta foi o lançamento do livro

Fernando Savariz Ferrari, Cezar

em comemoração aos 34 anos

Thiago Barreto Correia, Viviane

da ADPEP.

Lages Pereira, Jairo Maia Junior,
Anderson Araujo de Medeiros,

A reunião tratou ainda da AGE

Luiz Gustavo Bessa

do dia 06.04.2021, que discutiria

Albuquerque, Isabele Castro da

qual seria a atuação da ADPEP a

Silva Lima, Ronaldo Nogueira

respeito da Lei Complementar

Marques, Maria do Carmo Souza

Federal nº. 173/2020 (lei da

Maia, Hindemburgo Rabello de

pandemia, que congelou a

Moura Júnior, Kelvin Breno

contagem do tempo de serviço)

Rowe Rodrigues e Victor Rafael

e com relação à Lei Estadual nº.

Maltez de Lemos.

9.058/2020 (que criou o sistema
de defesa do agente político e

A pauta abrangeu inicialmente

do servidor público).

o Prêmio de Jornalismo Luiz
Após foi abordada a reforma do
estatuto da ADPEP,
que necessita ser
atualizado para
prever novas formas
de reunião, por
]

meios virtuais, e
criação de meios de
se aproximar do
associado.

Foi falado ainda sobre as

alguns pontos que devem

campanhas de vacinação da

receber atenção especial da

ADPEP, tanto vacina contra a

ADPEP, entre eles: a) estudar

Gripe H1N1 como contra Covid.

formas de diminuir a defasagem
de remuneração frente a outras

O presidente explicou que a

carreiras e mesmo frente a

solicitação de vacinas contra a

outras defensorias de outros

gripe H1N1 para a SESPA já

estados; b) estudo da

estava em andamento. Com

possibilidade de transformar a

relação à vacina contra o

remuneração para subsídio, sem

coronavírus, estavam todos

que isso implique qualquer

atentos à possibilidade de

espécie de perda para os

compra de vacinas dos

diversos níveis da carreira; c)

laboratórios e clínicas e, sendo

caso necessário, a lei que crie

isso possível e viável,

os subsídios seja implementada

certamente seria feito, tendo

em parcelas anuais, de forma

sido descartada a compra direta

escalonada; d) adequação do

em decorrência de dificuldades

valor das diárias; e) pagamento

de manuseio, transporte,

de cumulação; f) promoção dos

conservação, refrigeração e até

membros da carreira.

mesmo falsificação e falta de

Foi mencionado que a

garantia de entrega.

Defensoria do Pará está em
grande desvantagem

Por fim, foi perguntado aos

remuneratória quando

novos associados como tem

comparada a outras carreiras e

sido abraçar uma nova carreira,

isso leva ao esvaziamento da

enfrentar e vencer seus

carreira e perda de profissionais

desafios. Todos demonstraram

vocacionados a serem

satisfação, realização e grande

Defensoras e Defensores

motivação, mas pontuaram

Públicos. Assim, todos
concluíram que é necessário e
urgente estudar formas de
diminuir essa diferença em
relação a outras carreiras e
outras Defensorias
Públicas.

ASSOCIADOS E
ASSOCIADAS
RECEBEM KITS
ESPECIAIS
28/01

A

ADPEP entregou os kits
2021 nos prédios da
Defensoria Pública e na

sede da Associação. Também
enviou pelos correios e, em
alguns casos, os colegas foram
levando para entregar aos
associados e associadas no
interior.
– Agenda 2021 com um
grande acervo de
informações.
– Calendário 2021.
– Caneta com estojo
aveludado.
– Caderno de anotações com
suporte para a caneta e
estojo aveludado.
– Bolsa ecológica.
– Dois canudos de inox.
– Mouse pad.
– Três bótons de Defensor(a)
Público(a).
– Dois tapa-câmera de
computador e celular para
preservar sua privacidade.
– Bombons.
– Suporte para pendurar
bolsa (para as associadas).

ADPEP CONTRATA
EMPRESA PARA
CRIAÇÃO DO SEU
NOVO SITE
18/03

A

ADPEP contratou uma

A nova plataforma é mais

empresa que realizou a

moderna, portanto mais

criação do seu novo site.

dinâmica para a comunicação

Foi criado ainda o site de

com os associados e associadas,

inscrição no I Prêmio de

e também mais segura contra

Jornalismo da Associação.

atuação de rackers.

ATUAÇÃO JUNTO À
ANADEP

PRESIDENTE DA
ADPEP PARTICIPA
DE AGE DA ANADEP
09/07

A

ADPEP participou da AGE da
ANADEP que discutiu assuntos
de interesse das Defensoras e
Defensores paraenses, entre eles a lei
estadual 9.0598/2020, que cria o
sistema de defesa do servidor público
e do agente político.

NOMADIC
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REPRESENTANTE DA ADPEP NA
COMISSÃO DA ANADEP DO DIREITO DO
CONSUMIDOR É PREMIADA POR CANAL
DE CONCILIAÇÃO ENTRE CONSUMIDOR
E EQUATORIAL ENERGIA
09/02/2021

A

Defensoria Pública do PA, através
da coordenadora do Núcleo de
Defesa do Consumidor (Nudecon)
Luciana Rassy, foi selecionada para receber
o XI Prêmio Conciliar é Legal na categoria
“Mediação e Conciliação Extrajudicial”, do
Eixo Boas Práticas, pelo case “Linha Direta
Defensoria e Concessionária de Energia
Elétrica”. Além de coordenadora do
Nudecon, Luciana Rassy é representante
da ADPEP na Comissão Temática da
ANADEP do Direito do Consumidor.
O programa “Canal Linha Direta”, em
funcionamento desde 2015, é uma ponte
entre a Defensoria Pública do PA, o
consumidor e a Equatorial Energia,
empresa privada de distribuição de
energia elétrica,

que tem o objetivo de solucionar os
problemas dos assistidos relacionados a
contas de energia, sem recorrer às vias
judiciais. O canal contribui na diminuição
do número de processos na justiça e
agiliza as resoluções das conciliações.
A premiação reconhece práticas de
sucesso, além de estimular a criatividade
e disseminar a cultura dos métodos
consensuais de resolução dos conflitos.
“Estendo os cumprimentos a todos os
defensores, servidores e colaboradores
da Defensoria do Estado do Pará,
envolvidos no Movimento pela
Conciliação, que está contribuindo para
a resolução de conflitos e promoção da
paz social”, disse o ministro e presidente
do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux.

COMISSÃO DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA MANIFESTA-SE
SOBRE ESVAZIAMENTO DO CNPI E
INTERFERÊNCIAS NO COLEGIADO

15/03/2021

Comissão dos Direitos da Pessoa
Idosa da Associação Nacional
das Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP) manifestou-se em
nota sobre o esvaziamento do Conselho
Nacional da Pessoa Idosa (CNPI) e
interferências do Governo Federal no
colegiado, contra o funcionamento
amplo e democrático do Conselho.

A

Segundo a Defensora Pública
paraense Eliana Vasconcelos, que é
representante da ADPEP na
Comissão da ANADEP dos Direitos
da Pessoa Idosa, o CNPI tem o
poder-dever de supervisionar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a
referida política e de deliberar
sobre a proposta orçamentária da
área de assistência social.

APÓS ATUAÇÃO DA ANADEP, PEC
EMERGENCIAL É APROVADA NO
SENADO RESPEITANDO
AUTONOMIA DA DEFENSORIA
PÚBLICA

04/03/2021

O

plenário do Senado Federal
aprovou, em segundo turno, o
texto substitutivo da PEC 186
(Emergencial), por 62 votos a 14 votos. A
PEC, que tem por objetivo conter o
crescimento das despesas obrigatórias
do Governo, impõe uma série de
medidas de contenção fiscal para
compensar o aumento de despesas. A
principal delas são dispositivos a serem
acionados quando os gastos do poder
público atingirem um determinado
patamar. O relator da matéria foi o
senador Marcio Bittar (MDB-AC). A
votação do primeiro turno ocorreu na
noite dessa terça-feira, quando a
matéria passou em plenário, por 62
votos favoráveis e 16 votos contrários.

Apesar da proibição de acesso às
dependências do Congresso Nacional,
devido ao decreto de lockdown no DF, a
diretoria da ANADEP e a assessoria
parlamentar mantiveram-se
mobilizadas para acompanhar a
votação da PEC. A articulação garantiu
mudanças no texto aprovado como o
respeito a autonomia funcional e
administrativa da Defensoria Pública,
estabelecendo que as medidas de
ajuste fiscal serão aplicadas
facultativamente e pela própria
Instituição, se necessário forem de
acordo com a situação de cada estado.

PRESIDENTE DA ADPEP
PARTICIPA DE AGE QUE DISCUTE
PAUTAS DE INTERESSE DA
CATEGORIA
07/04/2021

O

Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, participou da
Assembleia Geral Extraordinária
(AGE) via Zoom. Durante a reunião, as
Defensoras e Defensores Públicos
discutiram assuntos de interesse da
categoria no âmbito jurídico e
legislativo.
O primeiro item da pauta foi a
campanha nacional 2021.
Em seguida, o grupo falou sobre a
tramitação da PEC 32/2020 (reforma
administrativa). A matéria está na
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados. No entanto,
não há data para apresentação do
relatório do deputado Darci de Matos
(PSD-SC) no Colegiado. Na última
semana, os líderes partidários entraram
em consenso para votar apenas projetos
relacionados ao combate à pandemia,
seguindo orientações do presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Durante a AGE, a presidenta da
ANADEP, Rivana Ricarte, e o diretor para
assuntos legislativo, Allan Joos, fizeram
um resumo do trabalho que tem sido
realizado em relação à PEC, como
reuniões virtuais com parlamentares,
construção da nota técnica e diálogo
com o Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado (FONACATE).
Houve também resumo sobre os
resultados da Mobilização Nacional em
Defesa do Serviço Público.
Na assembleia também foram
levantados outros assuntos como: o
plano de saúde nacional, calendário de
capacitações regionais e funcionamento
das comissões temáticas. Por fim, houve
apresentação de matérias que estão em
andamento no Supremo Tribunal
Federal.

AÇÕES VOLTADAS
AOS APOSENTADOS

ADPEP ENCAMINHA OFÍCIO AO DPG
JOÃO PAULO LEDO SOLICITANDO
PROVIDÊNCIAS PARA QUE O IGEPREV
REALIZE PAGAMENTO ADIANTADO DE
50% DO DÉCIMO TERCEIRO AOS
APOSENTADOS
29/06
A ADPEP encaminhou o ofício nº 055
/ 2020 ao Defensor Público Geral João
Paulo Ledo solicitando as
providências necessárias para que o
IGEPREV realizasse o pagamento
adiantado de 50% do décimo terceiro
salário a todos os aposentados da
Defensoria Pública no mês de junho
de 2020. Tal pedido foi formulado
porque, no dia da posse, após tomar

conhecimento pela diretoria da
ADPEP que os aposentados temiam
não receber o adiantamento de 50%
do décimo terceiro salário, foi
esclarecido que, na verdade, a DPPA,
até aquele momento, não havia se
pronunciado sobre tal possibilidade
ao IGEPREV. Por essa razão, O DPG
imediatamente determinou que
fosse expedido ofício ao IGEPREV
autorizando o referido pagamento.

ADPEP
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DESTAQUE
PARA A
SAÚDE
03/08

A ADPEP realizou em sua sede uma manhã
de testes para seus Associados e Associadas,
para detecção de Covid-19. A ação foi
voltada para aposentados(as) e para
afastados(as) para fins de aposentadoria.

05/08

A ADPEP participou de reunião no IGPREV,
junto a representantes classistas das
carreiras da Magistratura, Ministério Público,
Defensoria Pública, Advocacia Pública (PGE)
e SINDIFISCO para tratar da implementação
do regime complementar previdenciário do
Estado do Pará, criado pela reforma da
previdência realizada em dezembro de 2019.

07/08

A ADPEP Viabilizou a realização de testes de
covid-19 nas residências de Associados e
Associadas.

ADPEP
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07/08

27/08

O Presidente da ADPEP, a Diretora dos
aposentados da ADPEP Vera Lúcia Marques e a
Dra Regina Fernandes estiveram no gabinete do
Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém
para tratar de assuntos de interesse da
categoria. Pediram celeridade no julgamento da
Ação Civil Coletiva que tem como requerente a
ADPEP e como requerido o IGEPREV, referente
ao pagamento de diferença de teto
constitucional que não foi pago aos
aposentados pelo IGEPREV.

A Diretoria da ADPEP e a
Subdefensora Geral se reuniram com
a representante do IGEPREV
responsável por assuntos
relacionados aos Aposentados e
Aposentadas.
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ADPEP REQUER À DPPA
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE
IDENTIDADE A APOSENTADOS

Associação expediu e entregou em
mãos ofício pedindo a expedição das
carteiras funcionais / identidades dos
aposentados, encaminhando, inclusive,
proposta de alteração da Resolução nº.
081/2011, prevendo que, com a aposentadoria,
a carteira funcional de membro ativo deve ser
devolvida e recebida a carteira de membro
aposentado, sem custos para o aposentado.

A

ADPEP ENCAMINHA À
ALEPA SUGESTÃO DE
PROPOSTA DE SUSPENSÃO
DE PAGAMENTO DE
CONSIGNADOS
A Associação enviou sugestão de
proposta de emenda para o projeto
de lei nº. 84/2020, de autoria do
Deputado Dirceu Ten Caten, A
Associação manifestou
preocupação ao tomar
conhecimento que o projeto de lei,
que trata da suspensão da cobrança
das parcelas dos empréstimos
consignados dos servidores públicos
do estado do Pará, não menciona,
expressamente, a situação dos
aposentados. Ao todo foram
encaminhadas 5 propostas de
emendas, sendo que o Deputado
mencionou expressamente a
colaboração
da ADPEP na
proposta de
sua autoria.

ADPEP OBTÉM VITÓRIA NO JUDICIÁRIO PARA
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS
AOS APOSENTADOS ASSOCIADOS E
CONVIDA OS NÃO ASSOCIADOS PARA UMA
REUNIÃO A FIM DE QUE SE FILIEM E
OBTENHAM OS BENEFÍCIOS
11/12/2020

O

Presidente da ADPEP e o
advogado da ADPEP, Mario Paiva,
se reuniram com Defensoras e
Defensores Públicos Aposentados que não
eram associados e decidiram se associar
novamente.
A ADPEP, visando os direitos dos seus
Associados e Associadas, obteve uma
vitória no Judiciário para pagamento de
diferenças salariais para os aposentados
Associados e, diante disso, convidou os
aposentados não associados para uma
reunião a fim de que se filiem e obtenham
todos os benefícios que a Associação
proporciona tanto para os Associados da
ativa quanto para os aposentados.
Segundo o Presidente Marcus, a
valorização dos aposentados é uma
prioridade da ADPEP.
Com relação ao direito pleiteado pelos
aposentados, o advogado Mário Paiva
assim manifestou-se: “Nós iremos ingressar
com uma nova ação judicial com aqueles
que se associarem. Ou seja, os que estão se
filiando terão direito a ajuizar esta ação
tendo o apoio da ADPEP, sendo muito
provável que ela seja julgada em um
tempo bem menor, já que existe o
precedente da associação”.

Ao final todas as
aposentadas se associaram
e fizeram questão de
registrar por meio de
fotografia esse momento
especial. Além de Laura
Fragoso, também se
associaram Regina
Fernandes, Ana Célia da
Silva Carneiro e Oneide
Silvia de Andrade dos
Santos.

ADPEP PARTICIPA DE REUNIÃO NO
IGEPREV PARA TRATAR DE ASSUNTO DE
INTERESSE DAS APOSENTADAS E
APOSENTADOS
10/02/2021

O

advogado da ADPEP, Mário
Paiva, o diretor jurídico Fábio
Pires Namekata, a Diretora
de assistência social Eliana
Vasconcelos e o Presidente Marcus
Vinicius Franco se reuniram no
Igeprev para dialogar a

respeito de assuntos de interesse dos
aposentados associados. Eles foram
recebidos pelo presidente do Igeprev,
Giussepp Mendes da Rocha Lopes da
Silva.

ATUAÇÕES JUNTO À
DEFENSORIA EM
DEFESA DAS
PRERROGATIVAS
DAS DEFENSORAS E
DEFENSORES

ADPEP SOLICITA AO
GOVERNO POSTERGAÇÃO,
PELO PRAZO DE 180 DIAS, DO
AUMENTO DE 11% PARA 14%
DAS ALÍQUOTAS DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS
SERVIDORES CIVIS
31/03/2020

A ADPEP assinou, em companhia de outras
entidades de classe, um ofício encaminhado
ao Exmo. Sr. Helder Barbalho, Governador
do Estado do Pará, solicitando a
postergação, pelo prazo de 180 dias, do
aumento de 11% para 14% das alíquotas da
contribuição previdenciária dos servidores
civis, ativos e inativos, objetivando que não
sejam retirados recursos necessários ao
funcionamento da economia do estado do
Pará neste momento tão delicado pelo qual
o país e o estado passam.
O ofício também foi assinado pela
Presidência da Associação dos Procuradores
do Estado do Pará (APEPA), da Associação
do Ministério Público do Estado do Pará
(AMPEP), do Sindicato dos Fiscais do Estado
do Pará (SINDFISCO), da Associação dos
Magistrados do Pará (AMEPA), do Sindicato
dos Delegados Aposentados da Polícia do
Pará (SINDPOL), da Associação dos
Delegados Aposentados da Polícia Civil do
Pará (ADAPPA), do Sindicato dos
Trabalhadores de Saúde do Estado do Pará
(SINDSAÚDE), do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Educação Pública do Estado do Pará
(SINTEPP) e da Associação dos Delegados de
Polícia do pará (ADEPOL-PA).

ADPEP ENCAMINHA À DPG
OFÍCIO Nº 074 / 2020
INTERCEDENDO EM FAVOR
DO PLEITO DA ASSOCIADA
ANDREIA MACEDO BARRETO
31/06

A ADPEP encaminhou à DPG o ofício
nº 074 / 2020 intercedendo em favor
da associada Andreia Macedo Barreto,
Defensora Pública do Estado do Pará,
Titular da 1ª DP Agrária de Altamira,
Coordenadora do Núcleo das
Defensorias Agrárias do Pará e
representante da ADPEP na Comissão
de Mobilidade Urbana, Moradia e
Questões Fundiárias da ANADEP.
O pedido da Associada foi para que a
Defensoria Pública do Estado do Pará
avaliasse a possibilidade de adesão à
Campanha DESPEJO ZERO.

Nas palavras da Defensora Pública, “a
adesão institucional da Defensoria
Pública do Estado tem importância pela
necessidade de incentivo ao
preenchimento do formulário sobre
despejo, pelas Defensoras e Defensores
de todo o Estado, bem como em razão
das articulações com os movimentos
locais das defensoras e defensores que
atuam no caso de despejo, na área
urbana e rural do Estado do Pará".

LAÇOS
ESTREITADOS
A ADPEP estreitou ainda mais os laços com
a DPG a fim de assegurar os direitos dos
Defensores e Defensoras paraenses.

09/07

A ADPEP recebeu informações solicitadas à
Defensoria Pública do Pará para subsidiar
manifestação em ADIN do FUNDEP.

21/07

A ADPEP participou da reunião do Grupo de
Trabalho criado para estudo e revisão da Lei
nº 54/2006. O objetivo é modernizar a Lei da
Defensoria Pública.

07/08

O Presidente da ADPEP se reuniu com o
Defensor Público Geral e o Procurador Geral
do Estado, Ricardo Sefer, para alinhar ações
e procedimentos de acesso à Justiça da
população do Estado, além de fomentar a
parceria institucional dos órgãos.

DIRETORIA SE REÚNE
COM ADVOGADOS DO
ESCRITÓRIO BASTOS &
DIAS ADVOGADOS
18/02/2021

Presidente da ADPEP Marcus
Vinicius Franco, a Diretora de
Assistência Social Eliana
Vasconcelos e o membro do Conselho
Fiscal Arthur Correa Neto se reuniram
com os advogados Jean Carlos Dias e
Elísio Augusto Velloso Bastos, do
escritório Bastos & Dias Advogados,
para discutir os termos de um

O

contrato de advocacia para cinco
causas em defesa da ADPEP, dos(as)
associados(as) e da carreira, no
decorrer do ano de 2021. Na reunião,
via plataforma Zoom, foram tratados
assuntos de interesse de toda a
carreira.

ADPEP INTEGROU A
COMISSÃO CRIADA PARA
FAZER A CONSULTA
PÚBLICA DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS SOBRE AS COTAS

A

ADPEP compôs a comissão
criada para fazer a consulta
pública dos movimentos
sociais sobre as cotas no próximo
concurso da Defensoria Pública.
A Comissão foi formada pela
Ouvidoria da DP, Associação das
Defensoras e Defensores Públicos do
Pará (ADPEP), Escola Superior da
Defensoria Pública, Conselho Superior
da Defensoria Pública, Comissão
Organizadora do Concurso e os

Defensores e Defensoras que lidam
com as temáticas.
“Nós discutimos um formato de
consulta pública para que a gente
possa proceder com essa escuta da
sociedade civil com relação às cotas.
A ideia é apontar caminhos para uma
escuta qualificada, para favorecer um
diálogo melhor com a sociedade
civil”, explicou a Ouvidora Geral da
Defensoria Pública Norma Miranda
Barbosa.

PRESIDENTE PARTICIPA DE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE
COTAS DENTRO DA DPPA

23/04/2021

O

Presidente da ADPEP, Marcus
Vinicius Franco, participou da
consulta pública sobre cotas
dentro da Defensoria Pública do Pará.
A sociedade civil foi consultada
quanto aos percentuais de cotas para
negros (pretos e pardos), indígenas,
quilombolas e pessoas com
deficiência na instituição, limitados
ao teto máximo percentual que
ordinariamente se estabelece sobre o
total de vagas. Além disso, na
consulta também foi discutido o
sistema de ações afirmativas
étnicorraciais para negros (pretos e
pardos), quilombolas e indígenas nos
concursos públicos de provas, título
de ingresso para defensor e processos
para estagiários.

“Com essa consulta, demos passos
firmes no sentido de construir uma
nova Defensoria Pública, mais
inclusiva, justa, democrática e
representativa da sociedade”,
destacou o Presidente, que é membro
da comissão de proposta de
estabelecimento de cotas.
Zélia Amador de Deus, professora
emérita da Universidade Federal do
Pará (UFPA), representando o Centro
de Estudos e Defesa do Negro do
Pará (Cedenpa), foi uma das
representantes das entidades
inscritas.
Ao todo, foram 34 entidades
mobilizadas.

HOMENAGENS AOS
SERES HUMANOS
QUE A FAMÍLIA
DEFENSORIA
PÚBLICA PERDEU

NUNCA ESQUECEREMOS!
DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS
JOANES VIEIRA DA SILVA
JOÃO CONSTANTINO TORK DA SILVA
LENI BARROS CAVALCANTE
SERVIDORES(AS), AMIGOS(AS) E FAMILIARES
RITA MATNI
(SERVIDORA)
JOCELEM EVANGELISTA BOTELHO
(MÃE DO DEFENSOR ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO)
RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
(PAI DA ASSOCIADA DAIANE LIMA DOS SANTOS)
BERNARDO NUNES DE MORAES JUNIOR
(EX-SERVIDOR DA DPPA E PAI DO DEFENSOR BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
JOSÉ RAIMUNDO ADRIÃO
(AVÔ DA DEFENSORA ASSOCIADA PAULA ADRIÃO)
REGINALDO DERZE FERREIRA
(EX-ASSOCIADO DA ADPEP E EX-SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA)
JOSÉ NEWTON RODRIGUES ALVES
(PAI DA ASSOCIADA TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES)
ANDRÉIA DE OLIVEIRA ACÁCIO
(ESPOSA DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ELIVAR LOBO ALVES)
ANA CAROLINA ACÁCIO LOBO ALVES
(FILHA RECÉM NASCIDA DO SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ELIVAR LOBO ALVES)
AUGUSTO MENDES BARATA NETO
(ESPOSO DA CONSULTORA JURÍDICA APOSENTADA DA DPPA ANA MARIA BARATA)
IVANILDA NAZARÉ GOMES
(SERVIDORA DA DEFENSORIA PÚBLICA)
DORALICE FERREIRA BARROS
(TIA DO DEFENSOR CARLOS EDUARDO BARROS)
ELEUTÉRIO FERREIRA DA COSTA
(PAI DA DEFENSORA ARLETH ROSE)
ARNOLDO CARPINTEIRO PÉRES NETO
(PAI DO DEFENSOR ARNOLDO PÉRES)
FRANCYS FELIX DOS SANTOS
(SERVIDOR DO NTI DA DPPA)

CONVÊNIOS

Acesse também
o Clube de
Vantagens da
ANADEP
WWW.ANADEP.ORG.BR

A A D P E P A G RA D EC E A OS SE U S
A S S O C I A D O S E A S S OC I A D AS E
D E S T A C A Q U E É P REC I S O M ANTE R
A E S P E R A N Ç A D E Q U E D I AS
M E L H O R E S VI RÃ O!

