
138

162462/2021

54/2021-AGEPAR

O DIRETOR PRESIDENTE DA 
- AGEPAR, no uso 

do Regulamento da Agepar, os quais estabelecem que cabe ao Diretor-

RESOLVE

Designar o servidor 
4.641.199-

de Agente Controle Interno, durante 

9.623.936-0.

Curitiba, 22 de novembro de 2021

Reinhold Stephanes
Diretor-Presidente

163692/2021

164034/2021

RESOLU O DPG N 239, 22 DE NOVEMBRO DE 2021
Autoriza afastamento de Defensora P blica de suas
atribui es ordin rias para exerc cio de mandato de
Presidenta da entidade de classe de mbito
estadual, a Associa o dos Defensores P blicos do
Estado do Paran - ADEPAR, e Designa Defensora
P blica

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais previstas no art. 18, VII, e no art. 165 da Lei
Complementar Estadual n 136/11;CONSIDERANDO o contido no
Procedimento n 18.306.267-0;CONSIDERANDO que a elei o para a
Diretoria da ADEPAR Bi nio 2022-2023 ocorrer no dia 24 de novembro de
2021, e o Estatuto da Adepar, art.42, prev que a posse da diretoria ocorre no dia
da elei o, e que h apenas uma chapa inscrita;

RESOLVE
Art. 1 . Autorizar, a partir de 24 de novembro de 2021, a Defensora P blica
JENIFFER BELTRAMIN SCHEFFER a afastar-se de suas atribui es
ordin rias para exerc cio de mandato de Presidente da entidade de classe de
mbito estadual, a Associa o das Defensoras P blicas e Defensores P blicos
do Estado do Paran ADEPAR, nos termos do art. 165, 1 , da LC 136/11.

Art. 2 . Designar, a partir de 25 de novembro de 2021, a Defensora P blica
ANA CAROLINE TEIXEIRA como titular da 122 Defensoria P blica de
Curitiba com atribui o para atender mat ria de direito de inf ncia e juventude
das Varas Descentralizadas do Pinheirinho e Conselho Tutelar do Pinheirinho,
em acumula o com a 123 Defensoria P blica de Curitiba com atribui o para
atender mat ria de direito de fam lia e a es de estado de compet ncia das Varas
Descentralizadas do Pinheirinho.

Par grafo nico. A partir de 25 de novembro de 2021, fica revogada a
Resolu o DPG n 106/2021 que autorizou o afastamento de suas atribui es
ordin rias para exerc cio de mandato de Presidente da entidade de classe de
mbito estadual, a Associa o das Defensoras P blicas e Defensores P blicos
do Estado do Paran ADEPAR.

Art. 3 . Esta Resolu o entra em vigor na data de sua publica o.

ANDR RIBEIRO GIAMBERARDINO
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran

 164279/2021

164134/2021

RESOLU O DPG N 238, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN


