ATA Nº 9 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015

Ata da Nona Reunião Ordinária do Egrégio
Conselho Superior, realizada no dia vinte e seis
de junho de dois mil e quinze, com início às
nove horas e quarenta e cinco minutos, na sala
de reuniões do décimo sexto andar.

1

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e

2

quinze reuniram-se na Sala do Conselho da Defensoria Pública do Estado do Paraná,

3

sita na Rua Cruz Machado, 58,, 16º andar, Centro, Curitiba/Paraná, a Presidente do

4

Conselho, Dra. Josiane Fruet Bettini Lupion, e os seguintes Conselheiros: Dr. Alexandre

5

Gonçalves Kassama, Dr. Antonio Vitor Barbosa de Almeida, Dr. Dezidério Machado

6

Lima, Dr. Nicholas Moura e Silva, Dra. Thaísa Oliveira dos Santos, presidente da ADEPAR

7

e Maria de Lourdes “Santa” de Souza, Ouvidora-Geral. A) DO EXPEDIENTE – 1) A

8

Presidente, Dra. Josiane, cumprimentando a todos, abriu a sessão e instalou a reunião.

9

2) Foi apresentada a ata anterior para assinatura. 3) No momento aberto, foi passada a

10

palavra para a Dra. Maria Fernanda Ghannage Barbosa, aprovada no último concurso

11

para o cargo de Defensora Pública que, agradecendo o espaço, em nome dos

12

aprovados no II Concurso, reiterou o pedido de brevidade na nomeação dos aprovados

13

no segundo concurso para Defensor Público do Estado do Paraná. A Dra. Thaisa disse

14

que foi criado um grupo e que todos os aprovados no concurso recebem informações e

15

estão atualizados sobre o que acontece na questão da nomeação dos novos

16

defensores. 4) Comunicações: i) A Conselheira Santa falou a) sobre a dificuldade de

17

atendimento na Defensoria com a falta dos fóruns descentralizados e disse que ficou

18

feliz pela abertura das remoções e com o retorno do atendimento nos fóruns a partir

19

de julho deste ano; b) informou que esteve em Turvo, na comunidade Santa Anita da

20

Saudade, que fica em Guarapuava, onde os moradores das Comunidades Tradicionais

21

Faxinalenses solicitaram a atuação da Defensoria Pública de Guarapuava; que após a

22

reunião que ocorreu no dia 22/06 na própria comunidade, ouviu os relatos sobre os

23

problemas apresentados e os orientou a procurarem a Defensoria Pública de

24

Guarapuava para serem atendidos; c) informou sobre a audiência púbica realizada no

25

dia 19 de junho para discutir sobre o episódio do dia 29 de abril, que feriu mais de 200

26

pessoas na manifestação dos professores, informou que a atuação da Defensoria

27

Pública está sendo muito elogiada pelo movimento social e parabenizou o Grupo de

28

Trabalho de Direitos Humanos da DPPR pela bela atuação; d) informou também que foi

29

aberto o edital para a eleição da Ouvidoria, que há cinco candidatos inscritos, inclusive

30

ela; que no dia 9 de julho será realizada uma audiência pública para a sabatina dos

31

candidatos e no dia 10 de julho o Conselho de Direitos Humanos votará a lista tríplice,

32

que então virá para a Defensoria, e está convidando os Conselheiros para participarem

33

da audiência; e) falou sobre o evento Interface, da F.A.S.: que em um primeiro

34

momento foi feito um encontro com as diretoras e gestoras, que foi um momento

35

importante para expor sobre o papel da Defensoria, bem como a criação do fluxo de

36

atendimento entre Defensoria e F.A.S., e que em um segundo momento esse encontro

37

será realizado nas regionais, nos fóruns descentralizados; sugeriu que o Defensor de

38

cada regional participe para falar sobre o papel da Defensoria Pública; f) informou que

39

participou, no dia 25/06, da reunião do Provita – Programa de Proteção de Vítimas e

40

Testemunhas Ameaçadas e que solicitou a alteração da Lei do Provita para incluir a

41

DPPR, ao que a Dra. Thaisa informou que a ANADEP está acompanhando o processo. ii)

42

A Presidente informou que será realizado, no dia 6 de julho, um evento para

43

lançamento da pedra fundamental para a construção da sede da Defensoria Pública em

44

Foz do Iguaçu, em uma área cedida pelo Governo Federal. iii) O Conselheiro Dr.

45

Dezidério perguntou como está a questão da articulação para a RGA, ao que a

46

Presidente informou que hoje, ou na segunda-feira (29/06), será encaminhada para a

47

ALEP. iv) O Conselheiro Dr. Antonio falou sobre a atuação do Grupo de Trabalho de

48

Direitos Humanos em conjunto com o Núcleo Criminal em Santa Cândida, em defesa de

49

uma usuária que precisou cometer um delito para se abrigar, e pediu que ficasse

50

registrado o agradecimento do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos da Defensoria

51

Pública do Estado do Paraná à Assessoria de Direitos Humanos da Prefeitura de

52

Curitiba, e também à Coordenação da F.A.S. pela articulação do trabalho, pela

53

celeridade do atendimento e pelo fato de a equipe haver recolhido e encaminhado a

54

usuária para um equipamento da F.A.S. B) DA ORDEM DO DIA – 1) Protocolo:

55

13.400.035-0 – Consulta à Deliberação 01/2014; Relator: Dr. Dezidério Machado Lima,

56

que havia pedido vista e elaborou uma nova tabela de estagiários. Houve cinco

57

encaminhamentos: a) do Dr. Nicholas, no sentido de não haver nenhuma vinculação,

58

ficando a votação em 2 votos SIM (Dra. Josiane e Dr. Nicholas) e 3 votos NÃO (Dr.

59

Alexandre, Dr. Antonio e Dr. Dezidério); b) do Dr. Nicholas, no sentido de cada Defensor

60

ter direito a um mínimo de 1 estagiário, obtendo aprovação unânime; c) do Dr.

61

Dezidério, no sentido de existir a tabela, ficando a votação em 1 voto SIM (Dr.

62

Dezidério) e 4 votos NÃO (Dra. Josiane, Dr. Alexandre, Dr. Antonio e Dr. Nicholas); d) do

63

Dr. Dezidério, para um número mínimo de 2 estagiários, ficando a votação em 1 voto

64

SIM (Dr. Dezidério) e 4 votos NÃO (Dra. Josiane, Dr. Alexandre, Dr. Antonio e Dr.

65

Nicholas); e) do Dr. Antonio, para assegurar um mínimo de 1 estagiário para a

66

Ouvidoria, tendo aprovação unânime. O revisor, Dr. Alexandre, pediu que a Deliberação

67

fosse passada para ele fazer a relatoria. 2) Protocolo: 13.136.520-9 - Programa de

68

reembolso financeiro para aquisição de livros - Relator: Dr. Dezidério Machado Lima,

69

que pediu conversão em diligência. Lido o despacho e aprovada a conversão em

70

diligência; o Dr. Dezidério encaminhará a minuta. 3) Edital de convocação das eleições.

71

Lido, ficou faltando designar os membros que formarão a Comissão Eleitoral, cujos

72

nomes serão passados na segunda ou terça-feira para publicação. C) O encerramento

73

da sessão: Às doze horas e quinze minutos, nada mais havendo a tratar, a Presidente,

74

Dra. Josiane, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual,

75

para constar, eu, Rosemeri Aparecida e Silva, Secretária Executiva do Conselho

76

Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pela

77

Presidente e por todos os presentes. Curitiba, vinte e seis de junho de dois mil e

78

quinze.
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