
ATA Nº 11 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR – 2015 

 

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

Às nove horas e vinte minutos do dia seis de agosto de dois mil e quinze reuniram-se 1 

na Sala do Conselho da Defensoria Pública do Estado do Paraná, sita na Rua Cruz 2 

Machado, 58,, 16º andar, Centro, Curitiba/Paraná, a Presidente do Conselho, Dra. 3 

Josiane Fruet Bettini Lupion, e os seguintes Conselheiros: Dr. Ricardo Menezes da Silva, 4 

Dra. Vania Maria Forlin, Dr. Alexandre Gonçalves Kassama, Dr. Antonio Vitor Barbosa de 5 

Almeida, Dr. Erick Lé Ferreira, Dr. Newton Pereira Portes Junior, Dr. Nicholas Moura e 6 

Silva, Dra. Thaisa Oliveira dos Santos, presidente da ADEPAR e Maria de Lourdes 7 

“Santa” de Souza, Ouvidora-Geral. A) DO EXPEDIENTE – 1) A Presidente, Dra. Josiane, 8 

cumprimentando a todos, abriu a sessão e instalou a reunião. 2) Foi apresentada a ata 9 

da reunião anterior para assinatura. 3) No momento aberto, foi passada a palavra para 10 

osSrs. Fábio Henrique Araújo Martins, Gerson da Silva e Maria de Lourdes “Santa” de 11 

Souza, candidatos ao cargo de Ouvidor Geral desta Defensoria Pública. Os três 12 

candidatos apresentaram seus currículos, suas propostas, falaram sobre a importância 13 

da Ouvidoria e suas impressões sobre os trabalhos já feitos. O Dr. Ricardo sugeriu que a 14 

votação fosse feita após o intervalo para o almoço, explanou sobre assuntos colocados 15 

pelos candidatos e fez perguntas a eles, sendo um ponto para cada candidato. O Dr. 16 

Alexandre apoiou a sugestão de que a votação fosse feita após o almoço e fez uma 17 

pergunta para os candidatos, que responderam em ordem.A Dra. Josiane concordou 18 

com a sugestão do Dr. Ricardo, de deixar a votação para após o almoço; a Dra. Vania 19 

também concordou. O Dr. Antonio fez uma provocação aos candidatos, que 20 

responderam em sequência. Foi votada a inversão de pauta, para que a votação 21 

acontecesse após o almoço, no que houve concordância unânime. B) DA ORDEM DO 22 

DIA – 1) Protocolo: 13.598.262-8 – Encaminhamento para definição dos contornos das 23 

atribuições da 3ª e 4ª Defensorias de Cascavel - Relator: Dr. Nicholas. Encaminhado 24 

para a DPG por força do artigo 18, VIII da LC 136/2011. 2) Sem protocolo- 25 



Encaminhamento para transformar a Defensoria Itinerante em Boqueirão – Relator: Dr. 26 

Erick. Aprovação unânime, com exceção do Dr. Erick, que não votou, pois é parte 27 

interessada. Às doze horas e quinze minutos, a Presidente do Conselho sugeriu que 28 

fossem suspensos os trabalhos para o almoço, com a concordância dos demais 29 

Conselheiros. Às quatorze horas e quarenta minutos, retomados os trabalhos, iniciou-30 

se a votação para Ouvidor Geral. O candidato Fábio Henrique Araújo Martins recebeu 2 31 

votos (Dra. Vania e Dr. Antonio); o candidato Gerson da Silva recebeu 4 votos (Dr. 32 

Alexandre; Dr. Newton; Dr. Ricardo e Dr. Nicholas) e a candidata Maria de Lourdes 33 

“Santa” de Souza recebeu 2 votos (Dr. Eric e Dra. Josiane). Por maioria de votos, o 34 

candidato Gerson da Silva foi escolhido como o próximo Ouvidor Geral desta 35 

Defensoria. A presidente, Dra. Josiane, informou o resultado da votação. Alguns 36 

Conselheiros tomaram a palavra para falar sobre essa eleição, começando pelo Dr. 37 

Nicholas, que parabenizou o COPED pela forma como foram dirigidos os trabalhos para 38 

essa eleição; em seguida o Dr. Antonio, que sugeriu parceria entre todos os candidatos 39 

e a DPPR e agradeceu o trabalho feito pela Ouvidora “Santa”; a Presidente, Dra. 40 

Josiane, o Dr. Erick, o Dr. Newton e o Dr. Ricardo também agradeceram a Ouvidora 41 

“Santa” e deram as boas-vindas ao Ouvidor eleito, Sr. Gerson. A seguir, a palavra foi 42 

passada para a Ouvidora, que agradeceu e falou sobre a importância do período que 43 

atuou como Ouvidora da DPPR. Então, o Ouvidor eleito, Sr. Gerson, discursou 44 

agradecendo a confiança dos Conselheiros. A seguir, iniciou-se o tema 3) Protocolo: 45 

13.421.481-3 – Minuta impedimento e suspeição - Relator: Dr. Erick. A proposta do 46 

relator foi de manter a minuta da forma como está, e a votação ficou em um voto a 47 

favor (Dr. Erick) e 7 votos contra (Dra. Josiane, Dr. Ricardo, Dra. Vania, Dr. Alexandre, Dr. 48 

Antonio, Dr. Newton, Dr. Nicholas), resultando no arquivamento do protocolado. Em 49 

seguida, iniciou-se a discussão do tema 4) Protocolo: 13.309.665-5 – Parecer 50 

gratificação - Relator: Dr. Antonio, que relatou sobre a perda superveniente do objeto 51 

do pedido, pugnando pelo arquivamento, no que obteve aprovação unânime. O tema 52 

discutido a seguir foi o 5) Protocolo: 13.562.118-8 – Proposta de alteração da 53 

Deliberação 19/2014 – Relator: Dr. Erick. No Art. 1, inciso I – foi feito encaminhamento 54 

para decidir se o veículo automotor, ignorando o valor, deve ser incluído em uma das 55 

hipóteses de denegação de atendimento, ficando 3 votos a favor da inclusão (Dr. 56 

Alexandre, Dr. Erick e Dr. Ricardo) e 5 votos contra (Dra. Josiane, Dra. Vania, Dr. 57 



Antonio, Dr. Newton e Dr. Nicholas). No § 1º foi feito encaminhamento no sentido de 58 

alterar o parágrafo substituindo a expressão “sob o mesmo teto” pela expressão “sob 59 

mesma unidade residencial”, que obteve rejeição unânime. No Art. 5, § 1ºfoi feito 60 

encaminhamento no sentido de que a triagem socioeconômica inicial será 61 

preferencialmente realizada por técnicos administrativos ou estagiários da Defensoria 62 

Pública, sob a supervisão de um Defensor Público, e observará os critérios 63 

estabelecidos no título anterior, que obteve aprovação unânime. C) O ENCERRAMENTO 64 

DA SESSÃO: Às dezessete horas e cinquenta minutos, pelo horário tardio, não havendo 65 

tempo hábil para continuarem os trabalhos, a Presidente, Dra. Josiane, sugeriu que o 66 

tema fosse retomado na próxima reunião. Comunicações: Foram levados à apreciação 67 

do Conselho dois Elogios, ad referendum, feitos pelo Defensor Público-Geral do Estado 68 

de Pernambuco, Dr. Manoel Jerônimo de Melo Neto, sendo o Protocolo 13.570.454-7 69 

referindo-se ao Defensor Dr. Henrique Camargo Cardoso e o Protocolo 13.570.465-2 70 

referindo-se à Defensora Dra. Andreza Lima de Menezes, que participaram do Projeto 71 

Defensoria sem Fronteiras em Pernambuco. O Conselho referendou favoravelmente à 72 

aferição de merecimento nos assentamentos funcionais dos Defensores, e foi 73 

aprovada.A seguir, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 74 

reunião, da qual, para constar, eu, Rosemeri Aparecida e Silva, Secretária Executiva do 75 

Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pela 76 

Presidente e por todos os presentes. Curitiba, seis de agosto de dois mil e quinze. 77 
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