
                                                  
 
 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO FAJDPE 
15/07/2015 às 14h00 

Proposta de Pauta: 

1) Proc. 1224150042215 – autorização para custeio de despesas relativas à contratação do Prof.º 
FLAVIANO NICODEMOS DE ANDRADE LIMA, que irá ministrar o curso de “Direito 
Previdenciário – Benefícios Advindos de Acidentes de Trabalho”, a ser realizado no dia 
24/07/2015, cuja a carga horária será de 8h, ao custo total de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos 
reais), no auditório da ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  

2) Proc. 1224150036819 - autorização para custeio de despesas relativas às passagens e diárias da 
Dra. CARLA ALONSO BARREIRO NUNEZ, lotada na comarca de Serrinha, que proferirá 
palestra “Atuação da Defensoria Pública na área de Família (alimentos) ” no dia 31/07 na ESDEP 
no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 

3) Proc. 1224150036827 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens e diárias da 
Dra. MARTA CRISTINA NUNES ALMEIDA, lotada na comarca de Vitória da Conquista, que 
proferirá palestra “Atuação da Defensoria Pública na área de Família (Parte Processual) ” no dia 
31/07 na ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 

4) Proc. 1224150042754 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas, 
hospedagem e translado da Defensora Pública PATRÍCIA KETTERMANN NUNES ALÉSSIO 
(DPE/RS), que irá ministrar Palestra “Os desafios Internos e Externos da Defensoria Pública 
Brasileira frente à Emenda Constitucional nº 80/14”, no dia 14/08/2015, na ESDEP no XIV 
Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 

5) Processo 1224150047640 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens, 
hospedagens e translado do Defensor Público Ramiro Nóbrega Santana (DPE/DF), que 
ministrará o “Seminário de Boas Práticas em Saúde” nos dias 10 e 11 de agosto do corrente ano, 
na ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 

6) Proc. 1224150041928 – definição do quantitativo de vagas a serem disponibilizadas, bem como 
autorização para custeio das inscrições, passagens aéreas e diárias, mediante sorteio de vagas para 
membros da Instituição que atuem na Capital e no Interior, para participarem do IV Curso 
Brasileiro Interdisciplinar de Direitos Humanos, que acontecerá em Fortaleza- CE no período de 
03 a 14/08/2015 sendo o investimento de cada inscrição em R$ 1.800,00. 
 

7) Proc.1224150041936 – definição do quantitativo de vagas a serem disponibilizadas para 
Coordenadores e Subcoordenadores da Defensoria Pública, bem como os critérios para a 
participação no Media Training, foi sugerido pela Ascom&Cerimonial que tenha no máximo 25 
participantes. Foi acostado aos autos 03 (três) orçamentos.   
 

EMPRESA CARGA 
HORÁRIA 

VALORES 

Agência de Texto 
Comunicação 
Corporativa 

16h (incluindo 
os 25 nos dois 
dias) 
 
Cartilha 
impressa 

R$ 39.780,00 (dependência da defensoria) 
 
R$ 43.793,94 (externo – cotação de abril) 



                                                  
Cannal de Ideias em 
Comunicação 

12h (incluindo 
os 25 em 1 dia e 
meio) 
 
Cartilha 
impressa 

R$ 10.940,00 (dependência da defensoria) 
 
R$ 11.260,00 (externo – cotação de abril) 

Lume Comunicação 
Integrada 

12h total (divide 
a equipe em 2 
grupos, com 8h 
para cada) 
 
Cartilha em 
arquivo digital 

R$ 9.456,00 (dependência da defensoria) 
 
R$ 10.320,00 (externo – cotação de abril) 

 

8) Proc. 1224150034867 –  autorização para custeio de inscrições, diárias e passagens aéreas para a 
Defensora Pública LAISE DE CARVALHO LEITE MALTEZ e para a servidora SHEYLA 
PARANAGUÁ para a participação do VIII Congresso Norte e Nordeste de Geriatria e 
Gerontologia, a realizar-se no período de 30/07 a 01/08 do corrente ano, em Maceió. 
Inscrições – R$450,00 (até 30/06) e R$ 550,00 (após esse período)                  
 

9) Proc. 1224150042746 – autorização para pagamento de 183 matriculas (incluindo 13 (treze) para 
os novos defensores e 06 (seis) vagas para servidores que foram indicados pelos subcoordenadores 
das Especializadas de Família e Cível/ Fazenda Pública) no curso “O Novo CPC”, promovido 
pela Rede LFG  , que será ministrado pelo Profº Fredie Didier Junior, o curso terá duração de 60h 
e será realizado na modalidade online, através da sala virtual LFG, permitindo a flexibilidade de 
acesso ao conteúdo e adesão de Defensores Públicos lotados na Capital e no Interior. A proposta 
da Rede LFG oferece desconto de 30% para aquisições acima de 100 matriculas, no valor de R$ 
419,95, sendo que o custo normal do curso é de R$ 599,95. O custo total do curso com o 
desconto perfaz em R$ 76.850,85. 
 

10) Proc.1224150046911 – autorização para pagamento de 187 vagas, sendo 167 (cento e sessenta 
e sete) para estagiários e 20 (vinte) para servidores que ingressaram nesta instituição nos últimos 60 
(sessenta) dias, o curso é “Rotinas Administrativas”, e terá duração de 1 (um) dia, será realizado na 
escola da Defensoria Pública no dia 30/07/2015. Foram apresentadas 3 (três) propostas, sendo a 
melhor, apresentando o menor orçamento, ficou no total de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), 
perfazendo 8h/aula (R$90,00). Diante do Critério utilizado para selecionar os servidores, já foi 
encaminhado pela CSA os nomes dos 20 servidores que participarão, quanto aos estagiários nada 
ficou decidido.  
 

11) Proc. 1224150047551 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens, 
hospedagem e alimentação para os Palestrantes Sr. PAULO LÉPORE E Sra. ESTHER 
ARANTES, de São Paulo e custeio de diárias e passagens para os Defensores Públicos lotados no 
interior , convocados para o referido evento. 
 

12) O que ocorrer... 

 
Salvador, 14 de setembro de 2015. 

Clériston Cavalcante de Macêdo 

Presidente do Conselho do Fundo de Assistência Judiciária da DPE/BA 



                                                  
 
 
 
 
 

 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO FAJDPE 
15/07/2015 às 14h00 

Proposta de Pauta: 

Já aprovado AD REFERENDUM 

1) Proc. 1224150036797 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas e 
translado da Profa. MARIA TEREZA AINA SADEK (USP), que proferirá a Palestra Magna no 
dia 12/06 na ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 
Considerando o tempo exíguo para adoção das providências acima, foi autorizado, com 
fundamento no art.10, inciso IV, do Decreto nº 11.891, de 14 de dezembro de 2009 c/c art.6º, 
inciso IV, da Resolução nº 001/2012, de 26 de junho de 2012, o quanto solicitado, pelo que 
encaminhe-se, com a máxima urgência, à Diretoria Geral. 
 

2) Proc. 1224150036800 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas, 
hospedagens e translado da equipe de Assessoria Técnica Psicossocial da Defensoria Pública de 
São Paulo, Sra. LIDIANE ALMEIDA DIAS (assistente Social) e Sra. PAULA ROSANA 
CAVALCANTE (Psicóloga), que ministrará Oficina “Modelos de Atuação Multidisciplinar” no dia 
25/06 na ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 
Considerando o tempo exíguo para adoção das providências acima, foi autorizado, com 
fundamento no art.10, inciso IV, do Decreto nº 11.891, de 14 de dezembro de 2009 c/c art.6º, 
inciso IV, da Resolução nº 001/2012, de 26 de junho de 2012, o quanto solicitado, pelo que 
encaminhe-se, com a máxima urgência, à Diretoria Geral. 
 

3) Proc. 12241500338170 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas, 
hospedagem, translado e pagamento de hora-aula decorrentes da contratação da Profª. TATYANE 
GUIMARÃES OLIVEIRA, que irá ministrar oficina sobre “Projetos de Intervenção Social”, no 
dia 15/06/2015, ao custo total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) na ESDEP no XIV Curso de 
Preparação à Carreira da Defensoria Pública.  
 
Considerando o tempo exíguo para adoção das providências acima, foi autorizado, com 
fundamento no art.10, inciso IV, do Decreto nº 11.891, de 14 de dezembro de 2009 c/c art.6º, 
inciso IV, da Resolução nº 001/2012, de 26 de junho de 2012, o quanto solicitado, pelo que 
encaminhe-se, com a máxima urgência, à Diretoria Geral. 
 

4) Proc. 1224150040824 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas e 
translado do Defensor Público DIOGO DO COUTO ESTEVES (DPE/RJ), que irá ministrar 
Palestra “Exercício da Função de Defensor Público como Curador: funções típicas e atípicas da 
Defensoria Pública”, no dia 06/07/2015, na ESDEP no XIV Curso de Preparação à Carreira da 
Defensoria Pública.  
  
Considerando o tempo exíguo para adoção das providências acima, foi autorizado, com 
fundamento no art.10, inciso IV, do Decreto nº 11.891, de 14 de dezembro de 2009 c/c art.6º, 
inciso IV, da Resolução nº 001/2012, de 26 de junho de 2012, o quanto solicitado, pelo que 
encaminhe-se, com a máxima urgência, à Diretoria Geral. 



                                                  
 

5) Proc. 12241500338170 – autorização para custeio de despesas relativas às passagens aéreas, 
hospedagem, translado e pagamento de hora-aula decorrentes da contratação da Dra. PATRÍCIA 
ELIAS COZZOLINO DE OLIVEIRA, que irá ministrar o curso sobre o Código de Processo 
Civil, a ser realizado nos dias 09 e 10/07/2015, cuja a carga horária será de 7h, ao custo total de R$ 
1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), no auditório da ESDEP no XIV Curso de Preparação à 
Carreira da Defensoria Pública.  
 
Considerando o tempo exíguo para adoção das providências acima, foi autorizado, com 
fundamento no art.10, inciso IV, do Decreto nº 11.891, de 14 de dezembro de 2009 c/c art.6º, 
inciso IV, da Resolução nº 001/2012, de 26 de junho de 2012, o quanto solicitado, pelo que 
encaminhe-se, com a máxima urgência, à Diretoria Geral. 
 

 
Salvador, 14 de setembro de 2015. 

 
Clériston Cavalcante de Macêdo 

Presidente do Conselho do Fundo de Assistência Judiciária da DPE/BA 


