
Ata da 65 Reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública 
Extraordinária - 2016 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 8h30, 
reuniram-se no Gabinete da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - CNPJ 
nº 16.867.676/0001-17, sito na Avenida Othon Gama D'Eça nº 622 , Edifício Luiz 
Carlos Brunet, Centro, Florianópolis/SC, os senhores membros do Conselho Superior 
da Defensoria Pública do Estado, o Conselheiro nato Ralf Zimmer Junior - Defensor 
Público-Geral, a Conselheira nata Ana Carolina Dihl Cavalin, Subdefensora Pública
Geral, o Conselheiro nato Ronaldo Francisco - Corregedor-Geral, o Conselheiro eleito 
Djoni Luiz Gilgen Benedete - Defensor Público, o Conselheiro eleito Renan Soares de 
Souza - Defensor Público, o Conselheiro eleito Felipe Schmitz da Silva - Defensor 
Público, o Conselheiro eleito Thiago Burlani Neves - Defensor Público, o Conselheiro 
eleito Juliano Gonçalves da Silva - Defensor Público (em razão da não participação 
do Conselheiro Tiago Rummler em razão de suas férias), o presidente da Associação 
de Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, o Defensor Público João Joffily 
Coutinho. Presente na reunião o Defensor Público Francisco Guerrera Neto. Atendido 
o quorum deliberativo, foi aberta a reunião, assumindo a presidência dos trabalhos o 
Conselheiro Ralf Zimmer Junior, que convidou a mim, Josiane Passos da Silveira, 
para secretariar a reunião, a qual tem por objeto exclusivamente a seguinte pauta: 
Item 1 - Análise do estudo apresentado pela Corregedoria-Geral e que visa à 
redistribuição das atribuições no Núcleo Regional de Joinville (EXP. 019/2016). Item 
~ - Designação de fiscais de contrato - consulta (EXP. 021/2016). DELIBERAÇÕES: 
Vistos e discutidos, assim decide o CSDPESC: aberta a reunião, o Presidente do 
Conselho, nos termos do art. 40 da Resolução nº 61/2016, foi feita a leitura da Ata 
da Reunião Ordinária de nº 64, a qual foi aprovada pelos Conselheiros 
presentes. Por questão de ordem, suscitada pelo Conselheiro Juliano, ficou decidido 
que eventual divergência a ser apontada pelo Conselheiro Tiago Rummler, deverá ser 
feita quando do retorno de suas férias. Assim decide o CSDPE: Item 01 - O 
Presidente do Conselho oportunizou a palavra aberta nos termos do art. 44, da 
Resolução nº 61 de 2016, ao Defensor Público Francisco Guerrera Neto, que, munido 
de procuração dos Defensores Públicos do núcleo regional de Joinville - Larissa Leite 
Gazzaneo, Gabriela Souza Cotrim, Vinicius Manuel lgnácio Garcia, Leonardo 
Bertoncini Filomeno, Fabio de Castro Thomazini , Caio Vilas Boas da Costa Pacheco, f 
Nobuyuki Hayashi - anexa a essa. Em síntese, informa que, diante da excelência do 
trabalho apresentado pelo Defensores Públicos de Joinville - inclusive reconhecido 
em visita realizada in loco pelo Governador em 2015 -, acredita que os Membros /7) 
fazem jus a um subsídio digno pelo trabalho prestado. Assim , apresenta estudo ~v 

referente à redistribuição do núcleo regional de Joinville de modo que se alcance cem 
por cento das atribuições. Registra que a grande celeuma reside na cooperação que 
será necessária, a qual não importará em substituição. O Defensor apresenta cálculos j 
que demonstra ser valor ínfimo pelo qual estão debatendo, referente à remuneração 
da cooperação. Termina seu discurso informando que mudou sua maneira de pensar 
na DPESC: hoje pensa o que poderia fazer pela DPESC. O Presidente do Conselho 
ressalta a importância de divulgar o trabalho da DPE por Núcleo. Pela ordem, _o ' ,t;f; 
Conselheiro Ronaldo comunica o recebimento das manifestações enviadas pelos ~ 
Defensores de Joinville. E informa que não há a previsão no Regimento Interno do CS~ 
de Impugnação. A Conselheira Ana ressalta que as manifestações sejam recebidas ' 
como "requerimento intermediário" para análise da questão a fim de que os_ / 
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Conselheiros tomem conhecimento. Ficou decidido que as manifestações serão 
recebidas como requerimento intermediário, nos termos do art. 4°, da Portaria 61 de 
2016, do DPG. Diante das diversas manifestações apresentadas pelos membros - em 
razão do debate que se travou porquanto alguns Defensores entendem que o item em 
apreço não estaria pautado, já que no ato da convocação houve menção as 
atribuições de Joinville, e não de forma geral - o Presidente do CS convoca que os 
Conselheiros votem. Sugere duas opções: marcar uma Reunião Extraordinária no dia 
01 de dezembro de 2016, para análise das atribuições. Ou pautar o assunto para a 
próxima Reunião Ordinária do dia 02 de dezembro de 2016. Informa que, em ambas 
situações, o debate estará mais amadurecido. Aberta a votação, por seis votos contra 
dois, os Conselheiros decidiram que haverá uma Reunião Extraordinária no dia 01 de 
dezembro as 8h30, sendo que a pauta informará que será deliberado resolução de 
atribuições gerais. A fim de aproveitar a presença de todos os presentes, o Presidente 
convida os conselheiros para debaterem o assunto de modo informal, no período da 
tarde. Por fim, o Conselheiro Djoni sugere ao Conselho que seja oportunizado aos 
Defensores Públicos - Fernanda Aparecida Silva de Menezes, Andre Luiz de Souza 
Araujo, Ricardo Oliveira Freaza Garcia -, os quais apresentaram as manifestações 
nessa reunião, que seja oportunizado nova manifestação/contraditório, até dia 25 de 
novembro de2016, até por conta da ocorrência da Assembleia Geral Extraordinária da 
Classe, que ocorrerá nos próximos dias. SUSPENSÃO _ DA REUNIÃO: Com a 
concordância dos Conselheiros presentes e do representante de classe dos 
Defensores Públicos, foi determinada a suspensão da presente reunião por uma hora 
para almoço. CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO: às 13h30, atendido o quórum 
deliberativo, foi reaberta a reunião, assumindo a presidência dos trabalhos o 
Conselheiro Ralf Zimmer Junior. Assim decide o CSDPESC: Item 02 - O Presidente 
do CS registra que a designação de fiscal de contratos é obrigatório pelo Tribunal de 
Contas, razão pela qual o assunto foi pautado. Apresenta minuta que disciplina a 
designação de fiscal de contrato, elaborada pelo Gerente de Convênios, Contratos e 
Licitações, Sr. Alberto Marcos Til Mello. Informa, ainda, que referido gerente irá 
oportunizar aos futuros servidores designados um vídeo explicativo acerca das 
atribuições.do fiscal de contrato. Feita a leitura da minuta, os Conselheiros decidiram 
por alterar a redação do inciso XXI 1, do art. 2°: "XXI 1 - transmitir à contratada, por 
intermédio de seu preposto, as faltas detectadas na execução do contrato (NR);". Os 
Conselheiros decidiram por alterar a redação do inciso XVI, art. 2°, especificamente 
no que tange a utilização do Sistema de Gestão e Protocolo Eletrônico - SGP-e. NR: 
"XVI - tomar conhecimento dos planos, dos projetos, das planilhas, dos memoriais 
descritivos, do termo de referência, das especificações técnicas do edital, da proposta 
da contratada, do contrato firmado com a Administração e de seus anexos, utilizando
se do sistema administrativo adotado pela Defensoria Pública;". Os Conselheiros 
decidiram por alterar a redação do inciso XVII, art. 2°: "XVII - solicitar à autoridade 
competente o fornecimento de capacitação para o melhor desempenho de suas 
atribuições, se necessário". Em relação ao mesmo artigo (2°), o CS deliberou e decidiu 
por inserir um parágrafo único, com a seguinte redação: "Parágrafo único. Sem 
prejuízo da observância do inciso XII, o fiscal de contrato não deve intervir na relação 
empregatícia estabelecida entre a contratada e seus empregados;". Os Conselheiros 
deliberaram e decidiram pela inclusão dos seguintes artigos: "Art. 8°. Fica a Gerência 
de Convênios, Contratos e Licitações responsável pela expedição de orientações e 
elaboração de tabelas de check-list para viabilizar o cumprimento das disposições 
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desta Resolução;"(NR). "Art. 9°. A responsabilidade do fiscal de contrato se restringe 
aos atos fiscalizatórios, n'ão respondendo pelo conteúdo e pela execução 
propriamente ditos do contrato" (NR). "Art. 1 O. A participação do servidor, na qualidade 
de fiscal de contrato, não implicará qualquer acréscimo de sua remuneração, mas 
importará anotação positiva na ficha respectiva. Parágrafo único. O Defensor Público
Geral remeterá cópia do Ato mencionado no artigo 3° à Gerência de Desenvolvimento 
e Gestão de Pessoas - GEPES." (NR). "Art. 11 . Esta Resolução entra em vigor na 
data da sua publicação." (NR). Por fim, a Conselheira Ana registra que mister é a 
alteração no formulário para facilitar os trabalhos. Que precisa ser mais específico. O 
Presidente do CS esclarece que o formulário é amplo, que não engessa, mas que 
poderá ser especificado com o decurso do tempo. Nada mais havendo a ser discutido, 
mandou o Presidente que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 
_______ Josiane Passos da Silveira (técnica administrativa) e pelos abaixo 
nominados. 

JULIANO G VES ILVA 
e heiro 

OARES DE Sou 
" Conselheiro 

" 

FELIPE SCHMITZ DA =:=.=::== 
SILVA:04283736902 =~..,,:,:,--:_ 

Oodo<"'1711J.1<l:<20dl'-<13..,. 

FELIPE SCHMITZ DA SILVA 

Conselheiro 
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