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Reforma do Estatuto

Adep-BA inicia fase de testes em sistema de voto eletrônico

Debate sobre os primeiros pontos da reforma foi realizado em 27/04

Os defensores públicos da Bahia já podem
vislumbrar uma associação mais sintonizada
com os tempos das novas tecnologias. Isso
porque, numa votação histórica, a classe
aprovou os primeiros pontos da reforma
do estatuto da Associação dos Defensores
Públicos do Estado da Bahia (Adep-BA):
a aferição de quórum e o voto por meio
eletrônico.
A Assembleia Geral Extraordinária em que
as alterações foram deliberadas ocorreu no
dia 17 de maio, durante as comemorações
da Semana do Defensor Público na
Bahia. Garantiram um primeiro passo na
atualização e modernização da Adep-BA,
visto que a atual diretoria optou por realizar
o processo de reforma por etapas, numa
estratégia bem singular.
A oficialização das mudanças no

documento já foi iniciada e, em paralelo,
os membros da gestão vêm acompanhando
o desenvolvimento do sistema - a ser
implantado no site da associação, que
viabilizará o voto por meio eletrônico. O
mesmo entrará em fase de testes neste
segundo semestre, segundo o conselheiro
Pedro de Souza Fialho, um dos que está à
frente da implantação.
Os associados deliberaram pela adoção do
voto eletrônico com 206 votos, e com 203,
pela redução do quórum, para permitir que
a reforma estatutária possa ser realizada
por maioria qualificada. Conforme destacou
o presidente da Adep-BA, João Gavazza, a
decisão da AGE vai beneficiar os associados
que atuam no interior, que, muitas vezes,
não podem comparecer às assembleias.
O assunto, inclusive, vinha sendo objeto

de discussões de gestões anteriores.
“Agradecemos às gestões que nos
antecederam, iniciaram o processo de
discussão e viabilizaram um amadurecimento
para alcançar este objetivo “, disse Gavazza.

O QUE MUDOU

Os artigos 20 e 21 do estatuto foram
modificados para prever a possibilidade
de aferição de quórum e voto por meio
eletrônico, disciplinando regras gerais para
o mesmo e início dos meios de participação
online. O artigo 54 também sofreu
modificação para permitir que a reforma
estatutária possa ser realizada por votação
de metade mais um dos associados com
direito a voto.

AGE
A Adep-Ba também realizou outra AGE em maio, no dia 12.
Informes sobre as atividades na Assembleia Legislativa da
Bahia, ações em andamento em Brasília - sobretudo sobre o
projeto da reforma da Previdência, a URV e o limite de dedução
do imposto de renda dos associados nos gastos com educação
estiveram em pauta.
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Associação realiza atividades para auxiliar
a classe com mudanças na Previdência
Com o objetivo de esclarecer aos
defensores públicos sobre os impactos da
reforma da Previdência, bem como levantar
elementos que facilitem na escolha de seu
regime previdenciário, a Adep-BA vem
realizando iniciativas sobre o tema junto à
classe.
Prova disso é que no último dia 9 de junho

promoveu palestra com representantes da
Fundação de Previdência Complementar
dos Servidores Públicos do Estado da
Bahia (PrevBahia) sobre o plano ofertado
pela entidade. Outra iniciativa foi a
disponibilização de uma contadora para
apoio contábil simplificado aos associados,
visando também auxiliá-los neste processo

Palestras com professores forneceram abordagens jurídica e política da reforma

ou em eventuais dúvidas.
Outra palestra, sobre o mesmo tema,
também foi realizada em abril. Na ocasião
dois palestrantes fizeram exposições: o
professor e procurador federal, Frederico
Amado, e o membro titular do Conselho
Nacional da Previdência Social, Marcos
Barroso.

PrevBahia apresentou uma opção de regime previdenciário

Postura ativa na eleição dos novos membros
do Conselho Superior
Uma postura ativa marcou a atuação da
Adep-BA na eleição dos novos membros do
Conselho Superior da Defensoria Pública da
Bahia para o biênio 2017-2019, ocorrida em
17 de maio. A fim de estimular o processo
democrático na escolha dos representantes

e manter a classe informada sobre o
mesmo e o perfil dos candidatos ao cargo,
a entidade abriu espaço em seus veículos
institucionais para os concorrentes. Um
questionário, previamente elaborado, foi
encaminhado e as respostas publicizadas

Presidente da Adep-BA durante a votação
que elegeu os novos conselheiros

aos defensores públicos por meio de e-mail
e da área restrita do site. A Adep-BA esteve
acompanhando a votação no dia e marcou
presença na posse dos novos conselheiros, no
dia 19 de maio, durante cerimônia que marcou
o Dia da Defensoria Pública em Salvador.

Presença na posse

Expediente
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Atividades são intensificadas
na Assembleia Legislativa

Encontro com presidente da Assembleia, deputado Ângelo Coronel

Representantes da Adep-BA
buscam apoio em pleitos que
envolvem a valorização da carreira e
fortalecimento da Defensoria Pública

A diretoria da Adep vem intensificando as atividades na Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba) em busca de apoio dos parlamentares
a projetos que envolvem a valorização da carreira de defensor
público e o fortalecimento da Defensoria Pública. O presidente da
casa, deputado Ângelo Coronel (PSD), foi um dos visitados e que
assegurou apoio aos pleitos. Entre estes, a criação do quadro de
servidores efetivos da instituição, a superação do déficit elevado
de defensores na Bahia, a necessidade de ampliar a atuação no
interior do Estado e a evasão na carreira. Coronel, inclusive,
prometeu encaminhar o projeto do quadro de servidores para o
Colégio de Líderes. Além dos líderes, representantes da associação
também visitaram outros parlamentares a fim de dialogar sobre
os pleitos, como é o caso dos deputados Luciano Ribeiro (DEM) e
Joseildo Ramos (PT).

Representantes da associação com Joseildo Ramos, Luciano Ribeiro, com o líder da Minoria, deputado Leur Lomanto Júnior e com o líder do Governo, deputado Zé Neto.

AÇÃO REFORÇADA
EM BRASÍLIA
As ações em Brasília também ganharam reforço
da equipe baiana. O principal pleito foi entregar
aos parlamentares propostas de alterações da
Anadep ao parecer apresentado pelo deputado
Arthur Maia sobre a PEC 287/16, que versa
sobre a reforma da Previdência. Foram realizados
ainda encontros abordando a importância da
garantia do tratamento isonômico entre as
carreiras do sistema de Justiça. Os temas foram
dialogados com deputados e foco de assembleias
extraordinárias que a Adep-BA teve participação
ativa.

Sorteios para associados

A Adep-BA vem realizando uma série de sorteios, proporcionando
a presença de defensores baianos em seminários, congressos e
mobilizações. A iniciativa contempla inscrições, passagens áreas
e hospedagem, a depender da atividade. Neste quesito, estão
as atividades legislativas em Brasília, o Encontro Nacional dos
Defensores do Júri, o IX Congresso do Mercosul - Direito de
Família, o 23º Seminário Internacional de Ciências Criminais e o
XIII Congresso Nacional de Defensores Públicos, a ser realizado
em novembro, em Florianópolis/SC.

Propostas de alterações da Anadep à PEC 287/16 estiveram no centro das atividades

Orçamento participativo

A associação esteve presente em todas as
conferências públicas que discutiram o orçamento
da Defensoria Pública para 2018 nas cidades de
Juazeiro, Vitória da Conquista, Santo Antônio de
Jesus, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e em
Salvador. A importância de superar o déficit de
defensores públicos e a ampliação do quadro de
servidores estiveram entre os pontos defendidos
pela entidade.

Notas

Intervenções no site

Visando uma maior facilidade na navegação pro usuário,
a diretoria vem realizando intervenções no portal da
Adep-BA. Seções foram excluídas, outras reposicionadas
e reformatadas. Além disso, foi inaugurada a coluna
“Defensor em destaque”, que publiciza notícias com foco
na atuação e na valorização do defensor público.
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RETROSPECTIVA

Novos

Programação especial pelo Dia do Defensor Público
As comemorações do mês de maio e as homenagens ao Dia do Defensor Público
contaram com uma programação especial preparada pela Adep-BA! Relembre aqui!

Campanha Nacional é lançada na
Bahia pela primeira vez

Um mutirão de atendimentos marcou
o lançamento da Campanha Nacional
dos Defensores Públicos em Salvador,
no dia 5 de maio. Abordando o tema
“Família Afetiva” a mobilização ocorreu
na Praça Luiz Gama, no Largo do
Tanque, contabilizando mais de 150
encaminhamentos. Sob o mote “Garantir
o seu direito é nosso maior feito” esta foi
a primeira vez que a Bahia deu o pontapé
inicial à ação encabeçada pela Anadep,
em parceria com a Adep-BA, Defensoria
Pública da Bahia e Condege.

Adep amplia rol de convênios

Convênios

Visando aperfeiçoar os serviços e as facilidades oferecidas aos associados, a
Adep ampliou seu rol de convênios nos seis primeiros meses da gestão. São 18
novos firmados e um renovado, porém com ampliação de sua cobertura. Veja
abaixo algumas das novidades nas áreas de educação, hospedagem, saúde e
serviços. A lista completa com maiores informações e contatos podem ser
conferidos no site www.adepbahia.com.br.

EDUCAÇÃO

HOSPEDAGEM
TARIFA

COLÉGIO HELYOS - SANTANA & SOLEDADE LTDA
(Feira de Santana)
Desconto de 5% sobre o valor das
mensalidades cobradas no mês em curso.

TARIFA
C03

C17

STANDARD
SGL
DBL
R$ 210 R$ 250

TARIFA

ACADEMIA

Programação esportiva

Defensores públicos, servidores e convidados estiveram reunidos em
momentos de descontração e interação com a programação esportiva da
Adep-BA. O público feminino se animou no embalo da aula de fitdance do
professor Alex Show, na academia Alcateia CrossFit. À noite foi a vez do
público masculino disputar quatro partidas de futebol, em equipes mistas,
no Estádio de Pituaçu.

ACADEMIA INFINITY
Abatimento de 15% sobre os serviços
ofertados em balcão. O VIVA SPA
concederá 10% de desconto sobre o
preço de balcão, especificamente para
serviços dermato/funcionais.

CLÍNICAS

STANDARD
SGL
DBL
R$ 159 R$ 159

• NOVOTEL HANGAR:Tabela para associados Adep-BA
TARIFA

FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU SER EDUCACIONAL S/A
Descontos de 15% a 30% nas unidades
da Maurício de Nassau e conveniadas a
esta, com exceção do curso de Medicina.

EXECUTIVO
SGL
DBL
R$ 290 R$ 330

ACCOR HOTELSC17
/ IBIS E NOVOTEL SALVADOR
• IBIS HANGAR:Tabela para associados Adep-BA

Campanha de vacinação

Os cuidados com a saúde também receberam um capítulo à parte na
programação: 134 associados foram imunizados contra a gripe, de
forma gratuita. A associação disponibilizou ainda doses da vacina de febre
amarela, estas, custeadas pelo associado.

STANDARD
SGL
DBL
R$ 210 R$ 250

EXECUTIVO
SGL
DBL
R$ 290 R$ 330

STANDARD

SGL SALVADOR
DBL
HOTEL INTERCITY
C03 R$ 159 R$ 159
Serviços de hospedagem com descontos de
10% sobre a melhor tarifa disponível no dia.

MAR BRASIL HOTEL LTDA
Serviços de hospedagem com descontos de
10% sobre a melhor tarifa disponível no dia.

MONTE PASCOAL HOTÉIS LTDA
Serviços de hospedagem com descontos de
10% no Monte Pascoal Praia Hotel Salvador.

SERVIÇO

Q U I R O P R A X I A

QUIRO LIFE - QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE
OCUPACIONAL LTDA. - ME
Serviços de Quiropraxia com descontos
de 30% na consulta e 20% nas sessões
nas unidades: CTD - Clínica de Terapia da
Dor (Ondina) e Clínica Revitalle (Piatã).

LAUNDROMAT LAVANDERIAS
Serviços de lavanderia com descontos
de 20% (exceto quartas- feiras) sobre
os valores dos serviços oferecidos nas
unidades do Imbuí e Costa Azul.

MODA

F I S I O T E R A P I A

Almoço festivo

Animação e entrosamento deram a tônica da festa que reuniu associados
da capital e do interior no Restaurante Amado, em Salvador, no último dia
20 de maio. No cardápio, feijoada e bebidas variadas. E, para animar, o
repertório contagiante da Banda Afrodisíaco.

LISLU-MANUSA MODA FEMININA
Serviços de moda praia e fitness com
descontos de 10% oferecidos nas
unidades da Pituba e Alphaville
CADES - CENTRO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
ESPECIALIZADO EM SAÚDE LTDA
Descontos de 15% sobre os valores
dos serviços e 10% por cento sobre
os valores dos produtos oferecidos em
Salvador e Lauro de Freitas.

ÓTICA
ÓTICAS CAROL
O convênio foi renovado e a cobertura
ampliada. Oferece 25% sobre os valores
das armações e 15% sobre os valores
dos óculos de sol.

