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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR- DOIS 

MIL E DEZESSEIS 
 

 

 

Ata da Segunda Reunião Extraordinária do Egrégio 

Conselho Superior, realizada no dia seis de abril de 

dois mil e dezesseis, com início às dez horas e cinco 

minutos, na sala de reuniões do décimo sexto andar. 

 

 

Aos seis dias de abril de dois mil e dezesseis, com início às dez horas e cinco minutos, na sala de 1 

reuniões do décimo sexto andar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, situada na Rua Cruz 2 

Machado, número cinquenta e oito, realizou-se a SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 3 

DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PARANÁ, com 4 

a presença dos Excelentíssimos Membros Natos: Presidente do Conselho Dr. Sérgio Roberto 5 

Rodrigues Parigot de Souza, Subdefensor Público-Geral Dr. Eduardo Pião Ortiz Abraão, 6 

Corregedora-Geral Dra. Vania Maria Forlin e Ouvidor-Geral Gerson da Silva. Presentes também os 7 

Excelentíssimos Membros Titulares: Dra. Andreza Lima de Menezes, Dr. Erick Le Palazzi Ferreira, 8 

Dr. Henrique Camargo Cardoso, Dra. Monia Regina Damião Serafim e Dr. Nicholas Moura e Silva. 9 

Da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná – ADEPAR, presente a Dra. Thaísa 10 

Oliveira dos Santos. EXPEDIENTE – I) cumprimentando a todos o Presidente abriu a sessão, fez 11 

a conferência do quórum e instalou a reunião. II) – Sem atas para assinatura. III) – sem 12 

comunicações. IV) – inscreveram-se para o momento aberto a Conselheira Estadual de Direitos 13 

humanos Daniela Möller, a Presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná Vanderli 14 

Machado, o Presidente do Conselho Nacional dos direitos humanos Leonildo Monteiro. V) A- O 15 

Dr. Sergio cumprimentou ao Defensor Público do Estado do Maranhão Dr. Murilo Carvalho Pereira 16 

Guazzeli, que acompanha esta sessão, e aos presentes para o momento aberto. Falou em seguida 17 

sobre a posse dos Defensores Públicos na data de ontem e destacou os avanços conquistados da 18 

Defensoria. Passou a palavra ao Dr. Eduardo, que cumprimentando também ao Dr. Murilo, observou 19 

a participação dele no curso de formação dos Defensores hoje para palestrar sobre a Infância 20 

Infracional. Em seguida informou que utiliza o momento para alguns esclarecimentos e para dar 21 

transparência as ações da Administração Superior. Primeiramente falou sobre a comissão de 22 

alteração legislativa, formada em fevereiro a pedido do Defensor Público-geral, com formação de 23 

integrantes da Administração Superior atual e do mandato anterior, sendo os Drs.: Matheus, Diego, 24 

Ricardo, André, Natália, Rodolpho e participação do Dr. Paulo em algumas reuniões e contribuições 25 

do Dr. Erick. Informou que passaram a reunir-se deste a formação e deixou claro que o projeto não 26 

será encaminhado à Assembléia Legislativa antes de dar publicidade para que as Associações se 27 

manifestarem. Com a palavra, a Presidente da Associação informou que juntamente a presidência 28 

da ANADEP esteve anteriormente em reunião com o Deputado Luiz Claudio Romanelli, na 29 

Assembléia Legislativa do Paraná- ALEP, para tratar dos reajustes gerais anuais, conforme e-mail 30 

enviado a todos os associados. Ressaltou que acha interessante a participação da Associação na 31 

construção do projeto de alteração da lei cento e trinta e seis, e não apenas ter acesso quando estiver 32 
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pronta pois assim a participação da ADEPAR não será efetiva já que a depender dos arranjos 33 

políticos que forem feitos pela administração superior e ALEP, as sugestões da Associação podem 34 

ser rechaçadas e os defensores possuem o direito a um amplo debate sobre o modelo da Defensoria 35 

que querem. Ressaltou também que a Associação trata de demandas diretamente com a ALEP, como 36 

por exemplo, o Projeto de Emenda Constitucional Estadual após a Emenda oitenta, portanto, 37 

necessita ter conhecimento das demandas da Administração superior juntamente a ALEP. A 38 

presidente questionou também sobre os andamentos do edital de remoção dois de dois mil e quinze 39 

e o Dr. Sérgio informou que esta suspenso e, na próxima sessão, trará as informações exatas dos 40 

andamentos. O Ouvidor-Geral opinou, em relação comissão de alteração legislativa, a importância 41 

da transparência nas informações dos andamentos, pois assim evitam-se as informações informais. 42 

Relatou que acha importante ouvir os núcleos e a ouvidoria nas questões que envolvem a sociedade 43 

civil. Após, o Dr. Nicholas apontou, como urgência, a necessidade de alteração do Regimento 44 

Interno do Conselho em relação ao Quorum, pois está próximo a decisão do colegiado em relação 45 

as inscrições para remoções e, neste ponto, a maioria dos membros do Conselho estarão impedidos. 46 

Todos concordaram em incluir este ponto de pauta para a sessão. Em seguimento, o Dr. Sérgio 47 

passou a palavra a Sra. Daniela, inscrita no momento aberto, para pronunciar-se. A Conselheira  48 

cumprimentou a todos e falou sobre a conquista que foi a implementação da Defensoria no Paraná 49 

e que é necessário avanços a Instituição. Ressaltou que enquanto sociedade acredita nos mecanismos 50 

que possa existir e em razão das demandas da sociedade civil solicitou o agendamento de reunião 51 

com o Defensor Público-Geral. A seguir, com a palavra o Sr. Leonildo saudou a todos ressaltando 52 

o papel da Defensoria no atendimento aos vulneráveis e informando sobre os grupos que sofrem 53 

violência e diversas violações de direitos humanos. A Presidente Vanderli ratificou as palavras e 54 

solicitações dos colegas. O Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e informou 55 

que a reunião solicitada será agendada. Em relação ao pedido de urgência do Dr. Nicholas aprovado 56 

por todos, ficou decidido incluir na Deliberação vinte e sete de dois mil e quartoze o parágrafo 57 

quatro no artigo quarenta e sete, que constará: Caso haja número de conselheiros impedidos ou 58 

suspeitos superior à metade dos membros com direito a voto e não sendo a falta de quórum sanada 59 

pela substituição por suplentes, o quórum de deliberação passa a ser a totalidade dos membros não 60 

impedidos ou suspeitos, com decisão pela maioria simples dos votos, ressalvados os casos em que 61 

haja previsão de quórum especial. Em seguida o presidente apresentou a todos o pedido de 62 

prorrogação de posse de Thiago Sotana Pereira ao cargo de assessor jurídico. A prorrogação, por 63 

vinte dias, foi aprovada. B) A sessão contém um item em pauta, que é a proposta de alteração da 64 

Deliberação um de dois mil e quinze. Após analises e debates decidiu-se criar cinco Defensorias 65 

para a Cidade de Cornélio Procópio sendo a primeira com atribuição para atender o Juizado Especial 66 

Cível, Criminal e da Fazenda Pública; a segunda com atribuição para atender as Varas Cíveis e da 67 

Fazenda Pública; a terceira com atribuição para atender a Vara Criminal; a quarta e quinta com 68 

atribuição para atender a Vara de Família, Infância e Juventude na área cível e infracional e Anexos, 69 

bem como atuar junto aos Conselhos Tutelares e à rede de atendimento à criança e ao adolescente. 70 

C) - O encerramento da Sessão: A presidência encerrou a reunião e, para constar, eu, Roseni 71 

Barboza dos Santos Possani, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se aprovada, 72 

vai assinada por mim ____________________, pelo Presidente e por todos os presentes. Curitiba, 73 

seis de abril de dois mil e dezesseis. 74 
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