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Adep-BA mantém estado
de vigília em 2018

AGE realizada em 11/12 deliberou pela aprovação do PLC e reuniu 125 defensores públicos

A Associação dos Defensores Públicos
do Estado da Bahia (Adep-BA) vai manter
este ano, sobretudo com a abertura dos
trabalhos na Assembleia Legislativa (Alba),
a articulação iniciada em novembro último,
pela aprovação do PLC nº 129/2017
e demais projetos de interesse dos
defensores públicos.
O PLC 129 altera dispositivos da Lei
Complementar nº 26/2006, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública
do Estado da Bahia e dá outras providências.
O mesmo foi encaminhado pelo defensor
geral, Clériston Cavalcante de Macedo,
à casa legislativa em 30 de novembro e,
apesar de apresentar diferenças sensíveis
em relação ao anteprojeto aprovado pelo
Conselho Superior da Defensoria Pública

Ângelo Coronel foi o primeiro a receber comitiva da Adep-BA após AGE

em 2015, os defensores públicos decidiram
lutar pela aprovação do documento no teor
em que foi enviado e decretar mobilização.
A associação convocou a categoria
para mobilização e a manteve informada
por meio de mensagens enviadas durante
as duas semanas de vigília. Membros da
diretoria estiveram com o presidente da
Alba, deputado Ângelo Coronel (PSD), logo
no dia seguinte à AGE que deliberou pelo
ato. Estiveram ainda com os deputados Zé
Neto (PT), líder da Maioria; Leur Lomanto
Júnior (PMDB), líder da Minoria; Luciano
Ribeiro (DEM); Marcelo Nilo (PSL) e Fátima
Nunes (PT).
“Manteremos o estado de vigília em
torno do PLC 129/2017 e o compromisso
de atenção em torno da pauta e

Parlamentares confirmaram apoio às demandas

comunicaremos à categoria a realização de
novas mobilizações visando a tramitação e a
aprovação do projeto”, disse o presidente
da Adep-BA, João Gavazza, em comunicado
enviado após a última sessão plenária,
em 19/12. Gavazza informou ainda que o
governador vetou pontos remuneratórios
no projeto e que a ausência de informações
a respeito das negociações preliminares
por parte da Administração Superior
dificultaram a articulação política da
entidade.
“A Adep-BA espera mais transparência
do DPG e sua equipe do Gabinete nas
articulações e negociações políticas em
torno dos projetos de interesse do defensor
público para o ano de 2018, especialmente
sobre o PLC nº 129/2017”, resumiu.
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Importância do papel do defensor
público é alvo de campanha
Apoio da Rede Bahia vai ampliar repercussão

Lançamentos aconteceram no auditório
da futura sede da Adep-BA

“Defensor público: construindo
cidadania”. Este é o tema da campanha
que a Adep-BA vem trabalhando nos
últimos meses, buscando relacionar a
atuação do defensor público a dados
da pesquisa realizada em 2017 pelo
Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) que apontou que 92,4% da
população classifica a Defensoria Pública
como a instituição mais importante
para a sociedade.
O lançamento oficial da campanha
aconteceu no dia 9 de novembro, no

auditório da Torre West do Wall Street
Empresarial, na Avenida Paralela,
em Salvador. A iniciativa conta com
outdoors, cards, cartazes e quatro
vídeos em redes sociais. Em 2018, o
objetivo é ampliar a repercussão com
apoio já oficializado com a Rede Bahia,
por meio de outras peças, como VT e
anúncios. A intenção é demonstrar a
importância deste profissional na defesa
dos direitos da população mais carente
e a importância de sua valorização.

A Adep-BA também lançou, no mesmo evento, sua nova logomarca, mais
moderna, alinhada com as novas tendências da comunicação, destacando as
cores da Bahia. Na oportunidade a diretora de atividades socioesportivas
e culturais, Camila Berenguer, falou da importância de zelar pela boa
comunicação e trazer novidades que representem o Estado, explicando os
motivos que levaram à necessidade da construção de uma nova logomarca.
Foram entregues para os defensores presentes brindes com a aplicação da
marca e a agenda 2018.

Presidente fala sobre cenário da Defensoria
na Bahia aos novos defensores públicos

João Gavazza reforçou a importância
de avançar na luta pela valorização da carreira
em discurso de posse

Catorze novos defensores públicos tomaram
posse no cargo no último dia 29 de novembro na
Bahia. O presidente da Adep-BA, João Gavazza,
esteve presente na solenidade realizada na
Esdep, no Canela, trazendo como marco de
seu discurso dados sobre a realidade social do
Estado e uma análise do contexto da Defensoria
Pública na Bahia.

Entre os exemplos citados,pontuou a escassez
de defensores públicos, que somam agora 304,
quando o número ideal seria de 1.239, segundo
o IPEA; a abrangência reduzida, presente em
apenas 29 das 276 comarcas; e a ausência de
um quadro efetivo de servidores. “Por isso é
importante avançar na luta pela valorização da
carreira e construir um caminho seguro para a
Defensoria Pública na Bahia”, resumiu, reafirmando
as lutas travadas pela associação na Assembleia
Legislativa e instâncias governamentais.
“Revelar para vocês esta face de nossa
instituição de forma alguma tira o encantamento
do serviço defensorial. Sou a prova viva de quão
grandiosa é a recompensa de ser um defensor
público”, pontuou Gavazza desejando sucesso a
todos os empossados.
A associação também esteve presente
em dois outros momentos com os novos
membros da carreira: na abertura do “VII
Expediente

Curso de Preparação à Carreira de Defensor
Público”, no dia 3 de dezembro, representada
por sua vice-presidente, Maria Teresa Zarif;
e na apresentação oficial da entidade no dia
6, também com a presença da diretora de
atividades socioesportivas e culturais, Camila
Berenguer, e do conselheiro Pedro Fialho.

Em coquetel apoiado pela Adep-BA, diretoria
entrega agenda 2018 aos empossados
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Nova etapa da reforma do estatuto
é aprovada pela classe

Voto eletrônico é colocado em prática

Mais uma etapa da reforma do estatuto da
Adep-BA foi aprovada pelos associados no último
trimestre. Com 147 votos válidos, os defensores
públicos validaram a modificação dos artigos 19 e
26 do documento, alínea “h”, disciplinando o modo
de chamado dos associados para assembleia geral
e a forma de divulgação do boletim trimestral. A
votação aconteceu no dia 6 de outubro.
Os artigos modificados dispensam a convocação
da classe por meio de publicação em veículo de
grande circulação, podendo esta ser feita através
de correio eletrônico, redes sociais e publicação no

sítio eletrônico da associação; bem como prevê a
publicização dos boletins trimestrais da entidade
por meio digital.
Esta foi a primeira votação online feita pela
associação após aprovação da primeira etapa
do estatuto. Em mensagem enviada à classe, os
membros da diretoria comemoraram a adesão à
participação pelo voto eletrônico.
Já durante a assembleia geral realizada no dia
10 de novembro, os associados que não estiveram
presentes na sede da Adep-BA puderam colocar em
prática a primeira votação eletrônica ordinária.

Bahia é destaque no XIII Conadep

Estado foi responsável pela terceira maior comitiva do evento
A Bahia foi a terceira maior comitiva presente no
XIII Congresso Nacional dos Defensores Públicos
(Conadep), entre os dias 15 e 17 de novembro,
em Florianópolis (SC), ficando atrás apenas dos
estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O evento, que teve como tema central

“Defensoria Pública: em defesa das pessoas em
situação de vulnerabilidade”, reuniu os defensores
públicos da Bahia em momentos diversos, como
assembleia geral da Anadep, reunião das comissões
especiais, encontro de assessores de comunicação,
apresentação de trabalhos e torneio de futebol.

Parte da comitiva da Bahia em Florianópolis. Estado
ficou atrás apenas do RJ e MG em presença no evento.

Presidente da Adep, João Gavazza, durante AGE da Anadep
em que se definiu o tema da campanha nacional em 2018.

Quatro trabalhos foram aprovados e apresentados
no concurso de teses e práticas exitosas pelos
membros do Estado e dois deles conseguiram o
segundo lugar. No torneio de futebol, o time da
Adep-BA conquistou o vice-campeonato.

Nota

Time da Adep-BA foi vice-campeão do torneio de futebol.

Secretária da associação, Roberta Braga, durante
apresentação da tese “O olhar da Defensoria Pública na
efetivação dos direitos humanos das mulheres e a aplicação
de métodos de solução consensual de conflitos
para mulheres em situação de violência”.

Atividades em Brasília

O presidente da Adep-BA e vice da Anadep, João
Gavazza, vem acompanhando de perto o andamento
do PL nº 6726/2016, que regulamenta a aplicação
de limite remuneratório aos agentes públicos,
também conhecido como “extrateto”. Participou de

As práticas apresentadas pelos defensores Bethânia Souza,
Alexandra Silva, João Ricardo Campos e Felipe Noya, bem
como a de Fabiana Miranda conquistaram o segundo lugar
no concurso de práticas exitosas. Ao todo, foram avaliados
27 trabalhos de 11 estados diferentes.

articulações junto ao Congresso Nacional, além de
se reunir com o deputado Benito Gama (PTB/BA),
presidente da comissão especial destinada a analisar o
documento. Esteve presente ainda em assembleia
geral do Fórum Nacional Permanente de Carreiras
Típicas de Estado (Fonacate) discutindo projetos de

interesse em comum, entre estes o PL 3831/2015 que estabelece negociação coletiva no serviço público,
e o PLS 116/2017, que estabelece a demissão por
insuficiência de desempenho.
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RETROSPECTIVA

Guia de

Convênios
Os associados da Adep-BA receberão em breve exemplar inédito do guia de
convênios da associação. A publicação, no formato de livro de bolso para tornar
mais otimizado seu uso, traz a relação completa de convênios, com descrição dos
serviços e das facilidades oferecidas. Será disponibilizada também a versão digital.
Veja abaixo os novos convênios fechados pela Adep-BA neste último trimestre:
OTHON SUÍTES – NATAL E SALVADOR
Benefício: tarifas diferenciadas para
hospedagem, eventos e congressos,
com validade de 8 de janeiro a 30 de
junho de 2018.
OTHON SUÍTES NATAL
Superior SGL: R$ 187,00 + 5% ISS
Superior DBL: R$ 201,00 + 5% ISS
Contatos: (84) 3087-4805/reservas.
natal@othon.com.br
BAHIA OTHON PALACE
SGL/ DBL Superior: R$ 204,00 + 5% ISS
SGL/ DBL Superior Premium: R$ 238,00
+ 5% ISS
Contatos: tel/fax: (55 71) 2103-7100/
reservas.bahia@othon.com.br

Audiência sobre advogados dativos

Notas

Foto: Ascom/Dep. Luciano Ribeiro

Solidariedade e integração na festa de confraternização da Adep-BA no Pereira, na Barra.
Num clima bem “praieiro” e ao som de Magary Lord, os defensores públicos tiveram
oportunidade de fazer doações para a ONG Abraço à Microcefalia

VENTANA COMÉRCIO LTDA
Beneficio:  descontos de 5% (cinco
por cento) nos serviços de iluminação,
cortinas, persianas, tecidos & papel
de parede, sobre os valores dos
produtos, considerando os valores
oferecidos na época da compra, na
unidade da Alameda das Seringueiras,
88, Caminho das Árvores.
Endereço:  Alameda das Seringueiras,
nº 88 - Caminho das Árvores.
Telefone: (71) 3335-0120
3332-0066
E-mail: ventana@ventana.etc.br/
Site: http://www.ventana.etc.br/

III Etapa da Sexta Jurídica,no dia 24/11, no Centro Municipal de Atenção Especializada
em Vitória da Conquista. Foi discutido o desafio de ser trans no Brasil e teve a presença
do presidente da Adep-BA, João Gavazza.

O presidente da Adep-BA, João Gavazza, participou de uma audiência pública
para debater o projeto de lei que trata do pagamento de honorários a advogados
dativos, de autoria do deputado Luciano Ribeiro (DEM). O evento ocorreu no
Plenarinho da Alba, no dia 02/10. Marcaram presença no debate advogados,
conselheiros federais e estaduais da OAB e defensores públicos. Na ocasião,
Gavazza reforçou a necessidade de se investir na Defensoria Pública.

Adep na Lavagem do Bonfim

Presidente da Adep-BA, João Gavazza, na inauguração da sede reformada
da Defensoria Pública em Guanambi, em 23/11: “Um marco na luta por uma
instituição mais forte na Bahia”.

Trazendo como mote a campanha ‘Defensor público: construindo cidadania’,
a Adep-BA participará da tradicional caminhada da Lavagem do Bonfim no dia
11 de janeiro. A concentração será a partir das 7h50, em frente à Igreja da
Conceição da Praia, no Comércio. A associação disponibilizará, mais uma vez,
blusa comemorativa e viseira para os defensores que desejarem participar da
caminhada. Elas poderão ser retiradas na sede da Adep nos dias 09 e 10 de
janeiro, até às 15h.

