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Ata da 51ª Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e 
dezesseis, às 14h, reuniram-se no Gabinete da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina CNPJ n º 
16. 867. 676/0001-17, sito na Avenida Othon Gama D' Eça nº 
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. Participou da 
reunião, o presidente da Associação de Defensores Públicos 
do Estado de Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily 
Coutinho. Atendido o quorum deliberativo, com a 
integralidade dos membros natos existentes, foi aberta a 
reuniao, assumindo a presidência dos trabalhos o 
Conselheiro Dr. Ivan Cesar Ranzolin, que convidou a mim, 
Luciana Mentz, para secretariar a reunião, a qual tem por 
objeto a seguinte pauta: Item 01 - Homologação final da 
avaliação da 1 ª turma de servidores públicos aprovados no 
estágio probatório, conforme art. 13 , parágrafo único, 
Resolução n° 50 (processo DPE331/2013 - Estágio Probatório 
dos Servidores). Item 02 - Análise do Of. n° 015/2016-
ASDPESC: estágio probatório dos servidores - Designação dos 
servidores que irao compor a Comissão de Avaliação da 
Resolução de estágio probatório dos Servidores da DPESC -
art. 7° . Item 03 - Reanálise do número de estagiários da 
DPESC (Ata da 1ª Reunião Administrativa com os coordenadores 
dos núcleos regionais - item 02) Item 04 - Adequação da 
Resolução n° 40, de 29 outubro de 2015 que dispõe sobre o 
pagamento da indenização pela utilização de veículo próprio 
para os Defensores Públicos e adota outras providências. 
Item 05 - Movimento paredista Servidores Públicos - anistia 
dos dias parados da Greve Geral - Ofício n° 069-2016 -
SINTESPE. Item 06 - Readequação dos Ofícios de Tubarão. 
Item 07 - Criação Ofício triagem - Capital. DELIBERAÇÕES: 
Vistos e discutidos, assim decide o CSDPESC: No item 01 -
O CSDPESC decidiu retirar de pauta o tema a pedido 
Conselheiro George Dias Zaccarão. Item 02 - A análise do 
item resta prejudicada em razão da retirada de pauta do 
item 01. Item 03 - O CSDPESC decidiu por retirar de pauta Ú 
a análise do tema. Item 04 - Após deliberação, o CSDPESC ;3/-, 
decidiu que deve ser mantida a Resolução 40, de 29 de 
outubro de 2 O 15, na sua íntegra ; o DPG encaminhará , ~ .. 
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expediente a DIAD, a GEAJU e a GEPES, especificando a 
operacionalização para implementação da mencionada 
Resolução (artigos 40, 50 e 7º). Item 05 - O Presidente do 
Conselho fez leitura do Ofício DPGE-068-2016, enviado em 
12-05-2016, por mensagem eletrônica ao Sindicato dos 
Trabal hadores no Serviço Público Estadual de Santa 
Catarina, em resposta ao Ofício n° 047/2016, do SINTESPE. 
Diante disso, o Ofício n° 069/2016 do SINTESPE deixou de 
ser analisado. O CSDPESC decidiu por retirar de pauta a 
análise do tema. Item 06 - O CSDPESC decidiu por retirar de 
pauta a análise do tema. Item 07 - O CSDPESC decidiu por 
retirar de pauta a análise do tema. EXTRAPAUTA: O 
Conselheiro George Zaccarão solicitou, a pedido dos novos 
membros eleitos do CSDPESC (mensagem anexa), que seja 
aventada a possibilidade de alteração da data de posse 
deles. Os Conselheiros decidiram por autorizar a alteração 
da data de posse dos novos membros do Conselho para o dia 
13 de junho de 2016, às 15h, restando prejudicado o dia 08-
06-2016, nos termos do anexo da Resolucão 47 de 16 de marco 

~ ~ 

de 2016. Informe-se referida alteração aos interessados. 
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. 
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