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ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR- DOIS 

MIL E DEZESSEIS 
 

 

 

Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Egrégio 

Conselho Superior, realizada no dia vinte e cinco de abril 

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

quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do décimo 

sexto andar. 

 

 

Aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e dezesseis, com início às dez horas e quarenta e cinco 1 

minutos, na sala de reuniões do décimo sexto andar da Defensoria Pública do Estado do Paraná, 2 

situada na Rua Cruz Machado, número cinquenta e oito, realizou-se a TERCEIRA REUNIÃO 3 

EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 4 

PÚBLICA DO PARANÁ, com a presença dos Excelentíssimos Membros Natos: Presidente do 5 

Conselho Dr. Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza, Corregedora-Geral Dra. Vania Maria 6 

Forlin e Ouvidor-Geral Gerson da Silva. Presentes também os Excelentíssimos Membros 7 

Titulares: Dra. Andreza Lima de Menezes, Dr. Henrique Camargo Cardoso e Dra. Monia Regina 8 

Damião Serafim (via skipe). Dos membros suplentes, presente a Dra. Natália Marcondes Stephane, 9 

em razão das férias do titular Dr. Erick.  Não presentes o membro nato Dr. Eduardo Pião Ortiz 10 

Abraão e o membro titular Dr. Nicholas Moura e Silva, ambos justificadas as ausências. Ausente 11 

também, da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná – ADEPAR, a Dra. Thaísa 12 

Oliveira dos Santos.  EXPEDIENTE – I) cumprimentando a todos o Presidente abriu a sessão, 13 

fez a conferência do quórum e instalou a reunião. II) – Sem atas para assinatura. III) – Foram 14 

distribuídos três temas na sessão, sendo: o protocolo quatorze, zero trinta e dois seiscentos e 15 

quarenta e dois, nove, que trata da consulta da atribuição para formular pedido de revisão criminal 16 

em cascavel, ao Dr. Erick, o qual foi entregue a suplente Dra. Natália; ao Dr. Henrique foi 17 

distribuído o protocolo quatorze, zero quarenta e um, zero oitenta e oito, oito, que trata da 18 

necessidade de dois ofícios na Defensoria no juizado de violência doméstica e; o protocolo 19 

quatorze, zero quarenta e oito, zero oitenta e um, nove, que trata da recomendação da extinção da 20 

segunda defensoria de Guarapuava foi distribuído à Dra. Mônia. IV) – Sem inscritos ao momento 21 

aberto. V)- A- Sem comunicações. O Presidente decidiu apresentar algumas consultas neste 22 

momento em razão da necessidade de alguns conselheiros se ausentar, considerando que estarão 23 

impedidos de participar do tema em pauta. A primeira consulta foi em relação a portaria três da 24 

Defensoria em Cascavel onde foi dividido a Coordenação em duas Sub-coordenadorias. Foi 25 

decidido pela distribuição do protocolado e suspenção da eficácia da Portaria até a apresentação 26 

do relator. Em seguida o presidente apresentou o pedido, da Escola da Defensoria, da indicação de 27 

um Defensor Público para compor o Conselho da Escola. Os conselheiros decidiram solicitar 28 

manifestação de interesse de todos os Defensores, através do e-mail do Conselho, onde deverão 29 

anexar o curriculum acadêmico. Após as manifestações o conselho decidirá qual membro indicar. 30 

O presidente consultou aos membros sobre dois pedidos de remoção recebidos, que são das 31 
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psicólogas Jéssica Paula da Silva Mendes e Tabata Tamirys Bolsoni, ambas com interesse em 32 

remoção para Curitiba para acompanhar cônjuge/companheiro. Os membros reiteraram o conteúdo 33 

da Deliberação três de dois mil e dezesseis e opinaram que a Defensoria Pública-geral pode, se 34 

houver interesse, abrir edital de remoção. O Dr. Henrique opinou, devido ao aumento de servidores 35 

nas cidades do interior, uma abertura de remoção para Curitiba, que tem carência de servidores. 36 

B) A sessão contém um item em pauta, que é homologação das remoções de membros da 37 

Defensoria Pública conforme Ata da reunião realizada no dia dezesseis de abril deste ano e 38 

assinadas pelos servidores Rosaldo Bonnet e Juliana Bitencourt Fernandes dos Santos. A Ata 39 

divulgou os resultados no Diário Oficial Edição nove, seis, oito quatro, página cento e sete. Foi 40 

apresentado a minuta inicial de Deliberação e após análise ficou decidido pela remoção e a 41 

deliberação levará a numeração treze de dois mil e dezesseis. - O encerramento da Sessão: A 42 

presidência encerrou a reunião às onze horas e trinta e cinco minutos e, para constar, eu, Roseni 43 

Barboza dos Santos Possani, Secretária do Conselho Superior, lavrei a presente ata que, se 44 

aprovada, vai assinada por mim ________________, pelo Presidente e por todos os presentes. 45 

Curitiba, vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis. 46 
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Sérgio Roberto R. Parigot de Souza                                Vânia Maria Forlin 
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  Gerson da Silva Andreza Lima de Menezes 
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   Henrique Camargo Cardoso                                         Monia Regina Damião Serafim 
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   Natália Marcondes Stephane                                 

 

 

 

 

 


