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Ata da 52ª Reunião do Conselho Superio r da Defensoria Pública 
Ordi nária - 2016 
Ao primeiro dia do mês de junho 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 na Aveni da Othon Gama D'Eça nº 
622, Edifício Luiz Carlos Brunet, Centro, Florianópolis/se, 
os senhores membros do Conse l ho Superior da Defensoria 
Pública do Estado, Dr. Ivan Cesar Ranzolin Defensor 
Público-Geral, Dr . Sadi Li ma - 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 J offily 
Couti nho. 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, 
Luci ana Mentz, par a secretariar a reunião, a qual tem por 
objeto a seguinte paut a: I tem 01 - Homologação fina l da 
avaliação da 1ª 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° 015/20 16-
ASDPESC: estágio probatório dos servidores - Designação dos 
servidores que irão compor a Comissão de Avaliação da 
Resolução de estágio probatório dos Servidores da DPESC -
art. 7°. Item 03 - Reanál i se do número de estagiários da 
DPESC (Ata da 1ª Reunião Administrativa com os coordenadores 
dos núcleos regionais - item 02) Item 04 - Readequação dos 
Ofícios de Tubarão. Item 05 - Criação Ofício triagem -
Capital. Item 0 6 Estági o probatório dos Defensores 
Públicos Fel ipe Schmi tz da Sil va e George Lucas Flores 
Sodré. I t e m 07 Homenagem. DELIBERAÇÕES: Vistos e 
discutidos, assim decide o CSDPESC: Preliminarmente, o 
Presidente do Conse l ho determina que fique consignado na 
presente ata que está sendo feito o processo de aquisição 
de material de limpeza e mantimentos de copa ( processos 
SGP-e DPE047-2016 - AF n° ARP 31160 - VI - 006/IV, AF n° 
ARP 31160 - II - 002/II, AF n° ARP 31160 - III - 003/III, 
AF n° ARP 31160 - IV - 004/IV, AF n° ARP 31 160 - V - 005/V 
e AF n° ARP 31160 - I - 001/I - licitação referente à compra 
de materi ais de limpeza para que os serventes possam 
realizar os serviços prestados na DPE/SC - e DPE099-2016 -
AF n° ARP 82163/DPE/2016 - 001 - licitação referente ao 
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Registro de preços de açúcar, adoçante, café e filtro para 
café), com valor inferior ao anteriormente previsto, devido 
ao corte no orçamento financeiro da DPESC de 5.484.682,00 
( cinco milhões e quatrocentos e oi tenta e quatro mil e 
seiscentos e oitenta e dois reais). Acerca da redução do 
orçamento, inclusive, houveram tratativas verbais entre o 
Gerente de Finanças e Contabi l idade Sérgio Brasil Nunes 
Caldas e o Diretor do Tesouro Estadual Franc Ribeiro Corrêa, 
tudo com a presença do Defensor Público- Geral. O assunto 
foi consolidado com o envio do Ofício DPGE-069-2016, enviado 
em 16 de maio à Secretaria da Fazenda e recebido em 23 de 
maio do corrente ano, parte integrante desta ata. Ainda, 
ficou determinado o encaminhamento de expediente para 
quadro funcional da DPESC a fim de que todos primem pela 
economia de material. No item 01 Os Conselheiros 
determinaram que o Consultor Jurídico publique a Resolução 
de n° 50, até a próxima quarta-feira (08-06-2016), com as 
devidas retificações; no mesmo interregno, deverão ser 
realizadas as autoavaliações pelos servidores que já 
alcançaram o tempo de três (03) anos, em conjunto, com a 
chefia imediata. Deverá ser enviado expediente pela GEPES 
da DPESC com formulários em anexo para que se proceda o 
trâmite das avaliações . São os servidores que já alcançaram 
o tempo necessário para serem considerados estáveis ( 03 
anos) : Alana Santos de Araújo, Jaime Bernarda de Alencar, 
Henrique Limongi Filho, Maria Aparecida Antunes Vieira, 
Nicolás Andrés Vico Sierra, Rafael Maciel Valter. Item 02 
- O Conselho acolheu a indicação dos servidores públicos 
elencados no OF. N° 015-2016-ASDPESC que indicou os 
seguintes servidores para integrarem a comissão com efeitos 
a partir da sua estabilidade, tudo conforme o art. 70, da 
Resolução 50: Alana Santos de Araújo, Jaime Bernarda de 
Alencar, Henrique Limongi Filho, Maria Aparecida Antunes 
Vieira, Nicolás Andrés Vico Sierra, Rafael Maciel Valter. 
Deverá ser realizado contato para que os servidores 
manifestem interesse em integrar à Comissão de Avaliação da 
resolução de estágio probatório dos servidores públicos da 
DPESC. Item 03 - O CSDPESC decidiu por manter o quantitativo 
atual de estagiários. Caso seja verificada a falta de 
recurso financeiro nos próximos meses, o tema deverá ser 
pautado novamente no CSDPESC. Ainda, deverá ser monitorada 
a decisão do Tribunal de Contas acerca do tema. Item 04 -
O Presidente do Conselho pediu vistas do material para 
análise . Item 05 Os Conselheiros decidiram por criar 
Ofício próprio para a triagem no núcleo da Capital. As 
atribuições serão definidas oportunamente. Item 06 O 
Conselheiro George apresentou lista dos nomes dos 
Defensores Públicos que foram avaliados e aprovados no 
estágio probatório, com a ciência do CSDPESC. São eles: 
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George Lucas Flores Sodré e Felipe Schmitz da Silva. Item 
.Q.2_- O Conselheiro Dr. Sadi solicitou a retirada de pauta 
a análise do item. EXTRAPAUTA: O Presidente do Conselho 
informa que foi autorizada a contratação - locação - do 
novo prédio para sediar o Núcleo Regional de Joaçaba , sendo 
e ste o último núcleo que não possuía imóvel próprio (locado) 
para desenvolver s uas atividades . Ficou determinado que 
seja realizado um agradecimento formal a todos órgãos, 
entidades e instituições que ajudaram a Defensoria Pública 
nestes a nos i niciais de funcionamento. 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 
GEORGE DIAS ZACCARÃO 

Conselheiro 
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