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ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – ADPEP, NO DIA 23 DE MARÇO 

DE 2018. 

 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, as 14:30 hs, na cidade de 
Belém, na sala de reunião da ADPEP, sito à Travessa Padre Prudêncio, nº 95, compareceram e 
reuniram-se os Membros da Diretoria Executiva da ADPEP, MONICA PALHETA FURTADO 
BELÉM DIAS  (Diretora Presidente); MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA 
FRANCO (Diretor Vice-Presidente); LUCIANA S. FILIZZOLA BRINGEL (Diretora 
Secretária); SUZY SOUZA DE OLIVEIRA (Diretora Jurídica); ELIANA SOCORRO 
SANTOS VASCONCELOS (Diretora Institucional); FELICIA MARQUES FIUZA NUNES 
(Diretora Social) ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA (Membro do Conselho 
Superior). Justificaram suas ausências os outros membros da Diretoria e Conselhos Superior e 
Fiscal; 1- A presidente apresentou à diretoria os funcionários e prestadores de serviço da 
ADPEP explicando a função de cada um. A funcionária Patrícia ressaltou a necessidade dos 
funcionários da casa terem informações sobre os processos e ações em andamento para dar 
informações aos associados que pedem informações na ADPEP. 2- A diretora institucional 
enfatizou a necessidade de dar publicidade aos associados das ações realizadas pela ADPEP. 
3- A presidente passou a apresentar os dados levantados durante a semana, número de 
defensores existentes no Estado do Pará, defensores associados, dentre outras informações 
constantes no relatório anexo à ata da 1ª reunião da diretoria. 2- a Diretora Secretaria 
apresentou proposta no sentido da associação fazer um evento direcionado aos não associados 
ativos e não ativos, a fim de demonstrar aos mesmos a importância da Associação para a 
carreira, mormente a importância a nível nacional por meio da ANADEP, que se sustenta da 
contribuição das associações estaduais, neste dia estaria disponível a ficha de adesão para 
quem desejar aderir, emitindo convite individual ou por meio do whatsapp a fim de participar de 
um almoço no dia 20.04.18, o que foi aceito por unanimidade. 3- O vice- presidente propôs fazer 
um trabalho corpo a corpo com todos os defensores sobre a valorização da ADPEP, o que 
culminaria no dia do Defensor com um evento pontual com a adesão de um grupo significativo de 
uma só vez. Expôs também a necessidade de um planejamento estratégico a ser feito com o 
auxilio de um profissional específico, para traçar diagnósticos e estratégias. O que foi aprovado 
por unanimidade. 4- A presidente colocou a questão da situação dos funcionários da ADPEP, 
defasagem da remuneração e do auxilio alimentação, que não tem aumento há 4 anos, 
uniformes, crachás, aquisição de equipamentos necessários ao melhor desempenho das 
atividades administrativas (telefone celular funcional, notebook, nobreak, impressora, 
scanner, cartão de memória, etc), bem como a revisão do seguro de vida (abrange auxilio 
funeral e pecúlio) para aumento dos prêmios, pois o valor atual é muito baixo. Todos os 
presentes concordaram com as medidas de revisão de tais valores e aquisição dos 
equipamentos e uniformes dos funcionários. A presidente também colocou a necessidade de 
rever junto aos tesoureiros as aplicações financeiras da ADPEP feitas junto a CAIXA, 
BANPARÁ e SICOOB, todos os presentes concordaram com tal proposição. 5- A Diretora 
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Institucional enfatizou a importância da presença mensal de um representante da ADPEP à 
Brasília para as reuniões da ANADEP. A Defensora Alira Menezes, membro do Conselho 
Superior, propôs que essa frequência seja bimestral, bem como quando houver a necessidade de 
comparecer às convocações extraordinárias; ocasião em que foi sugerida a possibilidade de que os 
membros da Diretoria e Conselhos, caso pudessem e quisessem, também poderiam representar a 
ADPEP nas reuniões bimestrais da ANADEP, o que foi aceito por unanimidade. 6. A Presidente 
propôs fazer um levantamento das comissões temáticas para indicar um representante da 
ADPEP para cada uma, o que foi aceito por unanimidade. 7 – Sobre as formas de comunicação 
da ADPEP, a Presidente propôs uma reavaliação dos meios de divulgação existentes. A Diretora 
Institucional propôs a divulgação do vídeo da ANADEP sobre os assuntos institucionais, o que foi 
aceito por todos os presentes. 8- Sobre o acompanhamento dos projetos de lei de interesse da 
carreira, a Presidente propôs o levantamento dos projetos em andamento na Casa Legislativa e 
uma visita da presidente, do vice e da diretora legislativa na ALEPA, o que foi aceito por 
unanimidade. Informou que há dois PL de interesse da carreira – o PL 168/2016 – que dispõe 
sobre a contratação de advogados dativos já tendo sido motivo de campanha na ALEPA, pelos 
Defensores Públicos, contra o referido PL; e o PL 212/2017 – que trata da criação do Fundo 
Estadual para a Defensoria Pública;- A Presidente consultou aos presentes sobre a marcação de 
uma visita institucional da nova diretoria à DPG, para apresentação da nova gestão da ADPEP, 
bem como oficiar no sentido de obter informações de matérias relacionadas à carreira do Defensor 
Público, também propôs uma reunião com o Defensor Ivo Tiago Barbosa Camara para tratar 
sobre orçamento público, o que será agendado e comunicado à Diretoria e Conselhos Superior e 
Fiscal, ambas aprovadas por unanimidade. 10- A Presidente informou aos presentes que no dia 04 
de maio de 2018 haverá o lançamento da campanha nacional da ANADEP em Belém, tendo 
como tema: “DEFENSORAS E DEFENSORES PELO DIREITO À DOCUMENTAÇÃO 
PESSOAL”, informou, ainda, que na próxima quarta-feira, dia 28 de março a partir das 12h, 
estarão em Belém para tratar do referido evento as senhoras Karyne (assessora de comunicação da 
ANADEP) e Rivana Ricarte (Diretora de Comunicação da ANADEP). A reunião será realizada na 
sede da ADPEP com os Representantes da ADPEP e da Defensoria Pública do Pará, 
representantes do Balcão de Direitos, Assessores de Comunicação da Adpep e Defensoria Pública, 
dentre outras pessoas envolvidas na ação que estarão trabalhando em parceria, a fim de 
deliberarem o local de lançamento do evento, a equipe de trabalho e as ações que serão realizadas. 
O foco da campanha é trabalhar os grupos mais vulneráveis e que são atingidos diretamente pelo 
problema do sub-registro. São eles: povos indígenas, comunidades quilombolas, povos ciganos, 
comunidades tradicionais de matriz africana, ribeirinhos, população em situação de rua, população 
em situação de privação de liberdade, trabalhadores rurais e grupos LGBTT. O encerramento da 
campanha será em Fortaleza no dia 28.05.2018. A Presidente conclama a Diretoria e os 
Conselheiros a participarem do evento se engajando na ação uma vez que é a primeira vez que a 
região norte sedia alguma ação da ANADEP. 11- Como último item da pauta: “o que ocorrer”, a 
presidente solicitou uma reunião com designer de interiores Benedito Neto, ficou acordado 
entre os presentes que o designer Benedito Neto comparecerá dia 26 de março próximo às 14h 
para as tratativas do projeto de revitalização da área térrea da sede da associação já contratados 
pela Gestão anterior. Por fim, ficou deliberado que as reuniões da Diretoria e Conselhos se darão 
toda ultima sexta-feira de cada mês, às 14h, ficando a secretaria de formar o calendário das 
reuniões ordinárias. Eu, Luciana Santos Filizzola Bringel, Diretora Secretária da ADPEP redigi 
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e imprimi em duas vias a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes nesta reunião, 
nesta data. 
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