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Ata da 48ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e 
dezesseis, às 15h, reuniram-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina CNPJ n º 
16.867.676/0001-17, sito à Aveni d a Othon Gama D'Eç a n º 622 , 
Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, Florianópolis/Se, os 
senhores membros do Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado, Dr. Ivan Cesar Ranzolin - Defensor Público-Geral, 
Dr. Sadi Lima - Subdefensor Público Geral e Dr. George Dias 
Zaccarão - Corregedor-Geral. Participaram da reuniao, o 
presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado 
de Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily Coutinho, 
os Defensores Públicos Thiago Burlani Neves , Marcelo 
Scherer da Silva, Anne Teive Auras, Lorena de Sá Ribeiro, 
Raquel Paioli e Luciane Krichenko Gewehr. Atendido o qu or um 
deliberativo com a integralidade dos membros natos 
existentes, foi aberta a reunião, assumindo a p r esidência 
dos trabalhos o Conselheiro Ivan Cesar Ranzolin, que 
convidou a mim, Luciana Mentz, para secretariar a reuniao, 
a qual tem por objeto a seguinte pauta: Item 01 - Processo 
DPE331/2013 - estágio probatório de técnicos e analistas. 
Item 02 - Revisão/alteração da Resolução CSDPESC n° 42 de 
02 de dezembro de 2015 - normatização da jornada de trabalho 

pormenorizar regras aplicadas à DPESC. Item 03 
Apresentação do relatório do estágio probatório dos 
Defensores Públicos da 2 a e da 3 a chamada. Item 04 
DPE448/2015: minuta de Resolução para normatizar o processo 
eleitoral para os cargos de Defensor Público-Geral e membros 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. Item 
05 - Reanálise da Resolucão CSDPESC n° 045, de 04/02/2016, -- ., 
que decidiu alterar parcialmente a RESOLUÇÃO CSDPESC n° 
024, para a finalidade de suspender temporariamente as 
atividades do 4° Ofício de Chapecó, em face da e xoneração, 
a pedido, da Defensora Pública Virgínia. Item 06 SEA 
4620/2015: Análise da conveniência e oportunidade acerca da 
destinação a ser dada ao Ed. Berenhauser, transferido da 
SEA. Item 07 - Reanálise dos ofícios da área criminal -
apenas a defesa do réu. Item 08 - Promoção dos Defensores 
Públicos, em razão da e xoneração do Defensor Chrystopher 
Augusto Danielski. DELIBERAÇÕES: Vistos e discutidos, assim 
decide o CSDPESC: No item 1 - Retirada de pauta, a pedido 
dos titulares da GEPES e COJUR, ratificado pelo Presidente 
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do Conselho, para ajustes e adequações. O Conselho deferiu 
o pedido. No item 2 - O CSDPESC decide aprovar a minuta de 
alteração de resolução que revoga a Resolução CSDPESC n° 
42, de 02 de dezembro de 2015. A minuta aprovada passa a 
ter a numeração de Resolução CSDPESC n ° 4 8, de 1 7 de 
dezembro de 2 O 15. No item 3 - conhecer e determinar a 
juntada do expediente MM-COR-29-16, firmado pelo 
Corregedor-Geral, no qual é apresentada a listagem dos 
Defensores Públicos que estariam previamente aptos a serem 
confirmados no estágio probatório, de acordo com o relatório 
final apresentado pela CEPRO. São eles: Anne Teive Auras; 
Carla Gerhardt; Everton Torres; Fabio de Castro Thomazini; 
Fernando André Pinto de Oliveira Filho; Gabriela Souza 
Cotrim; George Lucas Flores Sodré; Jorge Calil Canut Neto; 
Lorena de Sa Ribeiro; Lucas de Oliveira Mussi; Luisa Rotando 
Garcia; Ralf Zimmer Junior; Sharon Simões; Valentim 
Hodecker Junior. O conselheiro George Zaccarão acena que as 
pastas individuais de cada Defensor Público estão à 
disposição do CSDPESC, na sala secretaria da Corregedoria. 
Decisão unânime. No item 4 - O Consultor Jurídico Leandro 
Ribeiro Maciel apresentou a minuta final, com os ajustes 
determinados pelos membros do Conselho Superior, tendo sido 
a minuta lida aos presentes. Dada a palavra ao representante 
da ADEPESC, foi dito o seguinte: Que solicita a revisão dos 
prazos conforme o calendário apresentado, bem como a 
exclusão do art. 8° , alínea 'b', da Resolução 47. A 
manifestação do Presidente da Associação foi acolhida, 
tendo a minuta de resolução sido submetida imediatamente à 
votação, sendo aprovada à unanimidade, com as modificações 
dos prazos e da exclusão da alínea 'b', art. 8° . Ainda, o 
Presidente informa que será aprovado oportunamente, pelo 
Conselho, a composição da comissão, além das atribuições a 
ser fixadas a esta. O CSDPESC determina que a minuta 
aprovada passe a fazer parte integrante da presente ata, 
passando a ter a numeração de Resolução CSDPESC n° 47, de 
17 de dezembro de 2015. No item 5 - Ficou decidido que o 
Conselheiro George fará contato com os Defensores Públicos 
de Chapecó, a fim de encontrar uma solução para o 4° Ofício 
de Chapecó. No item 6 - Ficou decidido que, sob orientação 
do Conselheiro Sadi Lima, será realizada uma visita in loco 
para inspecionar as salas transferidas do prédio do Ed. 
Berenhauser, juntamente com grupo de Defensores Públicos, 
além da comissão de patrimônio da DPESC. Fica registrado 
que a Gerencia financeira da DPESC deverá realizar o 
pagamento das taxas de condomínio em aberto. Item 07 - Item 
retirado de pauta a pedido do Conselheiro George para 
análise. Item 08 - o Conselho determina à GEPES a abertura 
de edital para promoção dos Defensores Públicos, em face da 
exoneração do Defensor Chrystopher Augusto Danielski, tudo 
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conforme a Resolução 30 . Extrapauta. Aprova o Conselho a 
aquisição dos computadores - processo SGP-e DPE308/2014 -
com objeto diverso do contratado, desde que seja entregue 
parecer técnico atestando tecnologia superior. Não haverá , 
portanto, prejuízo à administração no recebimento de objeto 
diverso da proposta, desde que as características do objeto 
recebido sejam mais vantajosas ao erário. Ainda, cumpre 
esclarecer que, em que pese os equipamentos em análise não 
possuírem leitor de DVD, a empresa contratada informou que 
irá fornecer leitor de DVD e xterno para os equipamentos 
adquiridos. Nada mais havendo a ser discutido, mandou o 
presidente que fosse lavrada a presente ata, que vai 
assinada por mim, _ _____ ___ Luciana Mentz (técnica 
administrativa) e pelos abaixo nominados. 

~ 
Conselheiro 
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