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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ 

 

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Superior, 

realizada em onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 

com início às nove horas, no Espaço do Auditório, 3º Andar 

da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada na Rua 

José Bonifácio, nº 66, Centro, Edifício Hauer  

 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, no 

Auditório do 3º Andar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada na Rua José 

Bonifácio, nº 66, Centro, Edifício Hauer, realizou-se a PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ, com a 

presença dos Excelentíssimos Membros Natos, André Ribeiro Giamberardino (Defensor 

Público-Geral), Olenka Lins e Silva Martins Rocha (Primeira Subdefensora Pública-Geral), 

Josiane Fruet Bettini Lupion (Subcorregedora-Geral, em substituição ao Corregedor-Geral 

Henrique de Almeida Freire Gonçalves), Karollyne Nascimento (Ouvidora-Geral), e os 

Excelentíssimos Membros Titulares, Claudia da Cruz Simas de Rezende, Gabriela Lopes Pinto 

participação por videoconferência), Monia Regina Damião Serafim, Ricardo Menezes da Silva 

e Thaisa Oliveira dos Santos. Presente também a Presidente da Associação dos Defensores 

Públicos, Jeniffer Beltramin Sheffer. EXPEDIENTE: O Presidente do Conselho Superior 

abriu a sessão, fez a conferência do quórum e instalou a reunião. MOMENTO ABERTO:  Não 

houve manifestações. PAUTA I) Apresentação e posse das novas Conselheiras(o) e 

Corregedor-Geral:  instalada a reunião, houve a apresentação e posse dos Conselheiros Eleitos 

para o Biênio dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e quatro e do Corregedor-Geral, sendo 

então oportunizada a palavra aos presentes para agradecimentos. PAUTA II) Apresentação de 

síntese orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Paraná:  Houve uma breve 

prestação de contas pela Presidência sobre questões orçamentárias desde o início da gestão 

biênio dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, bem como apresentação de planejamento 

para o corrente ano. PAUTA III) Distribuição dos procedimentos em tramitação: no que 

concerne aos procedimentos pendentes e não apreciados, houve a redistribuição à nova 

composição do Conselho Superior, nos termos do artigo dezesseis, parágrafo primeiro do 

Regimento Interno do Conselho Superior. PAUTA IV) Aprovação do calendário de sessões 

de dois mil e vinte e dois: foram apresentadas duas propostas de calendário, sendo uma com a 

realização de reuniões quinzenais, e outra com a realização de reuniões mensais. Este r. 

Colegiado decidiu por unanimidade de votos pela aprovação do calendário de sessões 

MENSAIS.  PAUTA V) Quinze, seiscentos e oitenta e cinco, cento e sessenta e quatro, sete 

– Ratificação do Edital de abertura do IV Concurso Público de Provas e Títulos ao 

Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado do Paraná: por unanimidade de votos, 

houve a ratificação do Edital um de dois mil e vinte e dois expedido pelo Conselho Superior. 

Registra-se a abstenção de voto do Conselheiro Ricardo, considerando sua participação como 

membro da comissão à época da expedição do referido edital. PAUTA VI) Dezoito, 

quinhentos e setenta e cinco, duzentos e cinquenta e três, quatro – Edital cinco de dois mil 

e vinte e dois, inscrições para composição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório 
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de Servidores:  considerando a ausência de inscritos para o referido edital, foi realizado o 

sorteio virtual em sessão, sendo designados para participar da Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório de Servidores a Conselheira Thaísa Oliveira dos Santos como membra 

Coordenadora, sem direito a voto, e como suplente, o Conselheiro Ricardo Menezes da Silva 

PAUTA VII) Autorização de retomada do Concurso para Servidores da Defensoria 

Pública do Estado do Paraná: este r. Colegiado decidiu pela redistribuição do presente 

procedimento, para melhor análise quanto as diligências cabíveis para a retomada. PAUTA 

VIII) Dezoito, quinhentos e oitenta e três, setecentos e um, sete – Designação de data para 

concurso de remoção para membros/as (edital DPG três de dois mil e dois): o Colegiado 

designou a realização do processo de remoção para o dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte 

e dois. PAUTA IX) Dezoito, quinhentos e quarenta e três, cento e sessenta e seis, cinco – 

Aprovação do edital de abertura de inscrições para formação da lista tríplice para 

promoção por merecimento: o edital seis de dois mil e dois foi aprovado de forma unânime 

pelo Colegiado. PAUTA X) Dezoito, seiscentos e três, quinhentos e sessenta e dois, três – 

Proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Superior: o procedimento em 

tela foi retirado de pauta, considerando o pedido de vistas pela Conselheira Gabriela. XI) 

Apresentação de anteprojeto de lei propondo a criação da Central de Relacionamento 

com o Cidadão e Núcleos Regionais de Atendimento: houve apresentação de anteprojeto de 

lei pela Presidência, oportunidade em que os representantes dos órgãos de classe se 

disponibilizaram a agendar reunião para maiores esclarecimentos quanto a proposta.  

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: A Presidência encerrou a reunião às treze horas, e para 

constar, eu, Cíntia Cristiane da Silveira, Assessora do Conselho Superior, lavrei a presente ata 

que vai assinada por mim, pelo Presidente e por todos os presentes. 

 

André Ribeiro Giamberardino                             Olenka Lins e Silva Martins Rocha 

Presidente                                                                 Primeira Subdefensora Pública-Geral. 

 

Josiane Bettini Fruet Lupion                               Karollyne Nascimento 

Subcorregedora-Geral                                             Ouvidora-Geral 

 

Claudia da Cruz Simas de Rezende                     Gabriela Lopes Pinto  

Conselheira Tutelar                                                 Conselheira Titular 

 

Monia Regina Damião Serafim                            Ricardo Menezes da Silva 

Conselheira Titular                                                  Conselheiro Titular                                                   

 

Thaisa Oliveira dos Santos                                   Jeniffer Beltramin Sheffer 

Conselheira Titular                                                  Presidenta da ADEPAR 
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Cíntia Cristiane da Silveira 

Assessora do Conselho Superior 

 

 


