Defensoria Pública do Paraná -

Novos defensores públicos estaduais tomam posse no Paraná
Defensoria
Postado em: 11/12/2018

A DPPR passa agora a contar com mais 15 novos defensores públicos estaduais

A semana começou bem para a Defensoria Pública do Estado do Paraná, que a partir do dia 10 de
dezembro de 2018 começou a contar com mais 15 profissionais no seu quadro de defensores
públicos, totalizando 105 no estado. A cerimônia de posse dos nomeados no III Concurso para
Defensor Público do Paraná foi realizada última segunda-feira (10) no Plenário da Assembleia
Legislativa do Paraná. A mesa diretiva da celebração foi composta pelo Dr Eduardo Abraão,
defensor público-geral do Paraná; Deputado Tadeu Veneri, presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Cidadania; Deputado Delegado Recalcatti; Dr Eliezer Gomes da Silva, subprocurador
geral de justiça, que estava representando o Ministério Público do Estado do Paraná; Dra Ana
Carolina Dihl Cavalin, defensora pública-geral de Santa Catarina, que estava representando o
CONDEGE - Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais; Dra Vanessa Volp, procuradora
geral do município de Curitiba; e Dr Ricardo Padoim, vice-presidente da ADEPAR - Associação dos
Defensores Públicos do Paraná, que também estava representando a ANADEP - Associação
Nacional dos Defensores Públicos. Segundo o Dr Eduardo Abraão, "a posse dos defensores é o
momento mais importante para a Defensoria Pública na atual gestão, pois com a vinda de novos
defensores será possível reestabelecer alguns serviços, principalmente no interior do estado, que
estavam prejudicados e começar a pensar também em uma ampliação. " Ele conta que houve um
grande prejuízo com a evasão da carreira, sobretudo no interior do estado, e essa é a oportunidade
de corrigir essa situação. João Victor Longhi, um dos novos defensores empossado na última
segunda-feira, conta que era um momento muito esperado por todos. "Estamos ansiosos, claro, e
nervosos, mas ao mesmo tempo também estamos muito motivados e energizados com a ideia de
participar da construção da defensoria, que é uma instituição que está se consolidando, mas ainda
tem passos a dar. E eu estou muito feliz de ser parte de quem vai dar esses passos em prol da
consolidação da assistência jurídica para a população paranaense," disse ele. Confira os 15 novos
defensores públicos do quadro da DPPR: Ana Luisa Imolene Miola Anna Carolina Brachini
Nascimento Gomes Andrezza Melo Fernandes Camila Gonçalves de Souza Vilela Caroline
Nogueira Teixeira de Menezes Elis Nobre Souto Fernanda Luckmann Saratt João Victor Rozatti
Longhi Leonardo de Aguiar Silveira Mariela Reis Bueno Matheus Vieira Gomes Renata Gomes da
Silva Silvia Maria de Paula Nascimento Thais Cristina Muniz Blanco Vinicius Santos de Santana
Confira todas as fotos do evento no nosso Flicker.
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