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ATA DA 212ª SESSÃO ORDINÁRIA 1 

 2 
Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 9h35, no auditório da Defensoria 3 

Pública do Estado do Pará, localizado no prédio sede, em Belém, sito à Tv. Padre Prudêncio nº 4 

154 – facultada a participação de forma virtual, via aplicativo Zoom, devido à atual situação 5 

de pandemia – reuniram-se os Membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do 6 

Estado, o Defensor Público-Geral, JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO, a 7 

Subdefensora Pública-Geral, MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS, a Ouvidora-8 

Geral NORMA MIRANDA BARBOSA; os Conselheiros eleitos: CARLOS DOS SANTOS 9 

SOUSA, ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, BRUNO BRAGA 10 

CAVALCANTE, ALEXANDRE MARTINS BASTOS, JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA, 11 

DOMINGOS LOPES PEREIRA, RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES e BEATRIZ 12 

FERREIRA DOS REIS; e o Representante da ADPEP, MARCUS VINICIUS CAMPOS DA 13 

SILVEIRA FRANCO, para realização da 212ª Sessão Ordinária. 14 

 15 

I – EXPEDIENTE: 16 
 17 

I.I) Abertura da sessão, conferência de quórum e instalação da reunião. Justificada a 18 

ausência do Corregedor-Geral CESAR AUGUSTO ASSAD. Verificada a existência de 19 

quórum, a sessão foi aberta pelo Defensor Público-Geral e Presidente do Conselho Superior. 20 

 21 

1.2) Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, caso esta providência 22 
ainda não tenha sido tomada. Aprovadas as Atas da 211ª Sessão Ordinária e 80ª 23 

Extraordinária. 24 

 25 

1.3) Comunicações do Presidente e dos Conselheiros: Não houve  26 

 27 

1.4) Relato do Secretário-Executivo sobre as providências tomadas para o cumprimento 28 
das deliberações da sessão anterior e outros informes. Não houve. 29 

 30 

1.5) Distribuição de novos expedientes e redistribuição: 31 

 32 

1.5.1) PROCESSO Nº 504/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/735157) 33 
ASSUNTO: Proposta de alteração da Resolução nº 081, de 29.09.2011, que regulamentou a 34 

expedição da Carteira Funcional dos Defensores Públicos do Estado do Pará. 35 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL. 36 

RELATORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS – SUBDEFENSORA 37 

PÚBLICA GERAL. 38 

 39 

1.5.2) PROCESSO Nº 505/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/899388) 40 
ASSUNTO: Consulta sobre fixação de atribuição em ações penais privadas, dando 41 

interpretação ou modificando a Resolução 210/2018. 42 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 43 

RELATOR: CESAR AUGUSTO ASSAD. 44 

 45 

2 – ORDEM DO DIA: 46 

 47 
2.1) Discussão e deliberação das matérias constantes na pauta: 48 
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2.1.1) PROCESSO Nº 502/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/879364) 49 
ASSUNTO: Proposta de Resolução que institui o auxílio alimentação aos membros e 50 

servidores da Defensoria Pública. 51 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. 52 

RELATOR: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES. 53 

O conselheiro Renan cumprimentou os demais conselheiros e em seguida ponderou que, em 54 

primeiro momento, a sua intenção era propor a execução do pagamento do auxílio de forma 55 

integral em folha de pagamento, porém modificou seu entendimento por conta de 56 

consequências negativas junto à SEPLAD. Com relação à forma de execução do pagamento não 57 

fez nenhuma ressalva, porém registrou a necessidade de a Defensoria Pública, baseada em sua 58 

autonomia, poder executar o valor de forma integral em folha de pagamento, tendo em vista as 59 

dificuldades de membros e mervidores lotados no interior do Estado, os quais não contam com  60 

rede credenciada vasta para aceitação do cartão magnético. O Conselheiro RENAN FRANÇA 61 

CHERMONT RODRIGUES passou à leitura de seu voto. Registra-se a chegada da Ouvidora-62 

Geral NORMA MIRANDA BARBOSA às 10h. O presidente explanou acerca da motivação da 63 

proposição da matéria, que seria a regulamentação do pagamento do abono pago no mês de 64 

dezembro, realizado desde o ano de 2018, tendo em vista que não existe instrumento que regule 65 

tal pagamento. Diante das propostas feitas pelo conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT 66 

RODRIGUES, o presidente fez relato sobre a situação orçamentária e financeira da instituição, 67 

bem como destacou o impacto que seria gerado em folha de pagamento quando da aprovação 68 

da proposta modificada, além da impossibilidade de pagamento de outras questões como: 69 

pagamento de cumulações, adequação de valores de diárias e investimentos em reformas 70 

estruturais. O presidente, em caso de aprovação da proposta feita pelo relator, propôs que o 71 

pagamento do auxílio, nas situações modificadas pelo relator, fosse realizado apenas a partir de 72 

janeiro de 2022. O Conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES esclareceu que 73 

ao analisar a proposta, teceu um voto eminentemente jurídico. Destacou que os casos de 74 

suspensão apresentados na proposta original, caso aprovada, em seu entedimento, seria uma 75 

aprovação ilegal. No entanto, após a explanação do presidente acerca da situação orçamentária 76 

e financeira da instituição, o conselheiro relator abriu discusões sobre a melhor forma de 77 

adequação da proposta. Passou-se a palavra ao Conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE, 78 

o qual sugeriu a aprovação da proposta nos moldes do apresentado pelo proponente e que se 79 

desmembrasse o processo no tocante ao Art 5º, que este  artigo específico fosse submetido à 80 

análise da Consultoria Jurídica para emissão de Parecer sobre o instituto das licenças e seu 81 

cotejo com o Art. 33 e Art. 46, §11 da Lei Complementar nº 54, além da Lei nº 8.107, de 19 de 82 

fevereiro de 2015, bem como o encaminhamento ao Núcleo de Planejamento para emissão de 83 

nota técnica. O Conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES manifestou 84 

preocupação com a quantidade de processos  encaminhados à Consultoria Jurídica e com a 85 

dependência do Conselho Superior aos pareceres da Consultoria Jurídica. O Conselheiro 86 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE ressaltou que as alterações na proposta trazem aumento de 87 

despesas e que, por cautela, o processo deveria passar pela Consultoria Jurídica para respaldo 88 

em parecer jurídico. O Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS sugeriu 89 

encaminhamento no sentido de se suspender os efeitos do Art. 5º e inclusão de um Artigo 90 

possilbilitando pagamento das hipóteses elencadas, desde que comprovado o efetivo exercício. 91 

O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS defendeu o encaminhamento do voto ao 92 

Núcleo de Planejamento e órgãos que realizam análise orçamentária para viabilidade e impacto 93 

que o pagamento possa ocasionar, de modo que a partir da análise da gestão, haja a possbilidade 94 

de propor tal pagamento a depender das condições orçamentárias e financeiras em determinado 95 

tempo. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS não acompanha o entedimento do 96 
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Conselheiro RENAN RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES quanto à supressão do 97 

Art. 5º. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS defende a suspensão da deliberação 98 

do Artigo 5º, no âmbito do Conselho Superior, até que haja parecer técnico sobre viabilidade 99 

orçamentária, e defende a criação de Artigo expressando de forma clara a possibilidade 100 

pagamento. Foi passada a palavra à Conselheira JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA que seguiu a 101 

lógica do conselheiro relator, no entanto sugere a supressão dos incisos 3 e 11 do Art. 5º e 102 

alteração do inciso 3, do Art. 6º. A conselheira reprova o envio da proposta à Consultoria 103 

Jurídica haja vista a capacidade e conhecimento jurídico do Conselho Superior. Seguindo as 104 

discussões, usou da palavra a Conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS, a qual propôs a 105 

aprovação da resolução nos termos originais apresentados e que haja o desmembramento ao 106 

Núcleo de Planejamento para análise quanto à viabilidade orçamentária e financeira decorrente 107 

do disposto no Art 5º, sem o encaminhamento à Consultoria Jurídica. A conselheira antecipa o 108 

voto nesse sentido. Passou-se a palavra ao conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA, o qual 109 

destacou que é crucial a manifestação do Núcleo de Planejamento. Em seu entendimento, o 110 

conselheiro destacou que qualquer proposta que altere o teor da proposta original, no sentido de 111 

aumento de despesas, obrigatoriamente deve ser encaminhada ao Núcleo de Planejamento para 112 

emissão de parecer técnico. O Presidente levantou proposta de manter o texto da Resolução até 113 

o Art 4º, modificando os Art. 5º e 6º, remetendo-os à Resolução nº 117/2014, atualmente em 114 

vigência. Além dessa proposta, o Conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 115 

propõe a aprovação com as alterações, com a inclusão de artigo condicionando a eficácia do 116 

artigo anterior em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira atestada pelo 117 

Núcleo de Planejamento. Em tempo, o conselheiro manifestou preocupação com a aprovação de 118 

uma resolução que suspenda benefícios, claramente, de forma ilegal. O conselheiro RENAN 119 

FRANÇA CHERMONT RODRIGUES mencionou o consenso entre os conselheiros acerca das 120 

ressalvas feitas sob a ótica jurídica. O Conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 121 

apresentou outra proposta no sentido de não ser deliberada a resolução na íntegra, enviando-a 122 

ao Núcleo de Planejamento para parecer e retorno em melhor momento para deliberação e 123 

publicação desta sem fatiamentos. O conselheiro propôs deliberação apenas no sentido de 124 

autorizar o pagamento da parcela natalina. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE 125 

sugeriu o estabelecimento de prazo para diligências junto à Gerência de Gestão de Pessoas e 126 

Núcleo de Planejamento, com objetivo de dar celeridade na deliberação do processo perante ao 127 

Conselho Superior. Os conselheiros, em consenso, decidiram fazer alterações como exclusão e 128 

inclusão de incisos ponto a ponto. Após as modificações realizadas em conjunto, fez-se a leitura 129 

do novo texto de Resolução aos conselheiros, os quais não apresentaram objeções. 130 

RESULTADO: Após alterações realizadas em conjunto pelos conselheiros, fica aprovada 131 

a Resolução que regulamenta a concessão de auxílio alimentação aos membros e 132 
servidores da Defensoria Pública do Estado do Pará e dá outras providências. A sessão foi 133 

interrompida para horário de almoço. 134 

 135 

2.1.2) PROCESSO Nº 488/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/471968) - Retorno após diligências. 136 
ASSUNTO: Proposta de Resolução que altera as regras da Resolução CSDP Nº 226/2018, 137 

acerca do recesso natalino. 138 

PROPONENTE: CONSELHEIRO BRUNO BRAGA CAVALCANTE 139 

RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 140 

Registre-se a saída justificada da Ouvidora-Geral às 14h20. O presidente antecipou as 141 

deliberações das matérias singelas. Em relação à proposta de expedição de Moção de 142 

agradecimento ao Chefe da Casa Civil e Deputados Estaduais que disponibilizaram emendas 143 

parlamentares para modernização do parque tecnológico da Defensoria Pública e aquisição de 144 



 

 

 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

 
 

 

ATA DA 212ª SESSÃO ORDINÁRIA 

 4 

Veículo tipo Van, a ser utilizadaem ações de cidadania patrocinadas pela instituição, não houve 145 

objeções por parte dos conselheiros. RESULTADO: fica aprovada a expedição de Moção de 146 

agradecimento. Como segundo item singelo a ser deliberado, abriu-se votação acerca da 147 

possibilidade de concessão de diárias aos conselheiros RENAN FRANÇA CHERMONT 148 

RODRIGUES e BEATRIZ FERREIRA DOS REIS para participação nas reuniões do Égrégio 149 

Conselho Superior da Defensoria Pública, não houve objeções por parte dos Conselheiros. 150 

RESULTADO: fica aprovada a concessão de diárias aos conselheiros RENAN FRANÇA 151 

CHERMONT RODRIGUES e BEATRIZ FERREIRA DOS REIS para participação nas 152 
sessões do Conselho Superior. De volta à deliberação do Processo nº 488/2020, O conselheiro 153 

BRUNO BRAGA CAVALVANTE fez um breve relatório e leitura de seu voto. O conselheiro 154 

propôs alterações no sentido de retirar da proposta as menções que contenham especificação de 155 

dias a fim de que a resolução trate de datas de forma genérica. O conselheiro disponibilizou seu 156 

voto aos demais conselheiros. A conselheira JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA destacou que 157 

não ficou clara a questão da concessão de 01 (um) dia folgas nos casos de dias trabalhados em 158 

regime de sobreaviso. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALVANTE pontuou que a questão 159 

estaria comtemplada no Art 8º. A conselheira JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA fez a sugestão 160 

de se deixar explícita essa questão da concessão de folga por regime de sobreaviso. O 161 

conselheiro BRUNO BRAGA CAVALVANTE se comprometeu a enviar texto consolidado se 162 

aprovado. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALVANTE procedeu às alterações solicitadas 163 

e disponibilizou o texto para análise dos demais conselheiros. Passou-se a palavra ao 164 

conselheiro relator ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO, o qual não fez 165 

objeções às alterações propostas. Não houve objeção às alterações por parte dos demais 166 

conselheiros. Fica definida a proposta como emenda de redação pelo proponente, aprovação da 167 

proposta na íntegra pelo relator e acolhimento dos termos do voto do relator à unanimidade. 168 

RESULTADO: Fica aprovada à unanimidade a proposta de Resolução que Altera a 169 

Resolução 226/2018, que regulamenta o recesso natalino e de final de ano na Defensoria 170 
Pública do Estado e dá outras providências. Por questão de ordem o conselheiro 171 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS apontou que resolução antiga da Defensoria Pública 172 

permitia a concessão do recebimento de auxílio em cartão alimentação a membros e servidores 173 

em desempenho de mandato classista, o que já vem ocorrendo, e que com a aprovação da nova 174 

resolução afastou-se a possibilidade de pagamento tendo em vista o enquadradamento na regra 175 

de transição. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES propôs a 176 

manutenção do benefício aos ocupantes de mandato classista e exclusão destes da regra de 177 

transição. O conselheiro procedeu às alterações propostas e disponibilizou nova redação aos 178 

demais conselheiros. Não houve objeção às alterações. Fica aprovada a alteração suscitada pelo 179 

conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS na Resolução que institui o auxílio 180 

alimentação aos membros e servidores da Defensoria Pública, aprovada na data de hoje.  181 

 182 

2.1.3) PROCESSO Nº 500/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/828497) 183 
ASSUNTO: Ratificação e referendo à publicação da Resolução CSDP nº 252, de 19/02/2018, a 184 

qual Estabelece no âmbito da Defensoria Pública do Pará o sistema de ações afirmativas étnico-185 

raciais nos concursos públicos de ingresso na carreira de Defensores Públicos, servidores e 186 

estagiários, para negros, quilombolas e indígenas.  187 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL 188 

RELATOR: JULIANA ANDREA OLIVEIRA 189 

Iniciadas as discussões sobre o processo, o conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS 190 

apontou que o áudio não foi disponibilizado aos demais conselheiros. Manifestou preocupação 191 

com a ratificação de uma Ata a ser subscrita por outra composição do Conselho Superior. A 192 
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Conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA destacou que a Resolução constante no processo 193 

consolida o que está descrito na Ata. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE 194 

questionou se a presente composição do conselho superior tem atribuição/competência para 195 

aprovar uma ata do qual nenhum dos atuais conselheiros participou. O conselheiro entende que 196 

a ata deveria ser submetida aos conselheiros da época para aprovação, e que caso haja rejeição, 197 

que o projeto seja rediscutido. O presidente comentou acerca da existência de atas a serem 198 

finalizadas e confirmadas pela composição atual. A Conselheira JULIANA ANDREA 199 

OLIVEIRA ponderou que o processo instrumentaliza o presente conselho para solucionar 200 

matéria que vem trazendo constrangimento perante movimento sociais e sociedade civil. A 201 

Conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA propõe votação do processo na data de hoje. 202 

Questão de ordem, O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE destacou que a questão 203 

da decisão não é sobre o mérito da matéria e sim sobre os poderes deste conselho para decidir 204 

sobre algo discutido pela composição anterior. O presidente propõe que se baixe o processo em 205 

diligência para: 1) Disponibilização do áudio da sessão que aprovou a Resolução aos 206 

conselheiros, 2) Certificação pela Secretaria acerca do porquê da não publicação da ATA e da 207 

Resolução, 3) inserir a seguinte questão de ordem na próxima Sessão do Conselho: Quais os 208 

limites da análise da atual composição do Conselho Superior para ratificar atas da composição 209 

anterior? A Conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS questionou qual a postura do 210 

conselho caso seja decidido que a composição atual não tenha poderes para aprovar atas de 211 

composição anterior. O Presidente salientou que não cabe ao presente conselho discutir o 212 

mérito do que foi votado em composições anteriores, porém cabe a análise dos documentos e 213 

assim ratificar o que fora aprovado. O presidente propõe que essa análise a seja aplicada a todos 214 

os processos pendentes de aprovação de atas. Entra em votação o pedido de baixa em 215 

diligência. O conselheiro RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES vota a favor da 216 

diligência, a conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS vota a favor da diligência, o 217 

conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA vota a favor da diligência. Conselheira JULIANA 218 

ANDREA OLIVEIRA entende pela votação na data de hoje. O conselheiro ALEXANDRE 219 

MARTINS BASTOS discorda da baixa em diligência e propõe ratificação por parte do 220 

conselho anterior. O conselheiro BRUNO BRAGA CAVALCANTE vota pela diligência. O 221 

conselheiro ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO vota pela diligência. O 222 

conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA vota contra a diligência e propõe a 223 

reapresentação do projeto. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 224 

vota pela diligência e propõe o chamamento do presidente do Conselho Superior à época para 225 

esclarecimento e assinatura por parte da composição anterior. RESULTADO: Fica o processo 226 

baixado em diligência para: 1) Disponibilização do áudio da sessão que aprovou a 227 

Resolução aos conselheiros, 2) Certificação pela Secretaria acerca do porquê da não 228 

publicação da ATA e da Resolução, 3) inserir a seguinte questão de ordem na próxima 229 

Sessão do Conselho: Quais os limites da análise da atual composição do Conselho 230 
Superior para ratificar atas da composição anterior? O presidente solicitou a inversão de 231 

pauta. Não houve objeções por parte dos conselheiros. 232 

 233 

PROCESSO Nº 504/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/735157) 234 
ASSUNTO: Proposta de alteração da Resolução nº 081, de 29.09.2011, que regulamentou a 235 

expedição da Carteira Funcional dos Defensores Públicos do Estado do Pará. 236 

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL. 237 

RELATORA: MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS – SUBDEFENSORA 238 

PÚBLICA GERAL. 239 
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O presidente da ADPEP fez explanação sobre a motivação da proposição de alteração da 240 

Resolução. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS procedeu à leitura 241 

de seu voto. A conselheira vota pela aprovação da proposta com ressalva de sua alteração no 242 

Art 4º. O conselheiro CARLOS DOS SANTOS SOUSA propôs que a devolução da carteira 243 

funcional fosse facultativa e que o ônus da carteira funcional ficasse a cargo da Defensoria 244 

Pública. Em votação do destaque: A conselheira BEATRIZ FERREIRA DOS REIS vota pela 245 

devolução obrigatória e acompanha o voto da relatora. O conselheiro RENAN FRANÇA 246 

CHERMONT RODRIGUES vota pela devolução obrigatória e acompanha o voto da relatora. O 247 

conselheiro DOMINGOS LOPES PEREIRA vota pela devolução obrigatória e acompanha o 248 

voto da relatora. Conselheira JULIANA ANDREA OLIVEIRA vota pela não devolução e 249 

acompanha o voto da relatora. O conselheiro ALEXANDRE MARTINS BASTOS vota pela 250 

não devolução e acompanha o voto da relatora. O conselheiro BRUNO BRAGA 251 

CAVALCANTE vota pela devolução e acompanha o voto da relatora. O conselheiro 252 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO vota pela não devolução e acompanha o 253 

voto da relatora. A conselheira MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS vota pela 254 

devolução obrigatória. O Presidente vota pela devolução obrigatória e acompanha o voto da 255 

relatora. RESULTADO: por 6 x 4 fica decidida pela devolução obrigatória da carteira 256 

funcional com a aposentadoria. À UNANIMIDADE foi aprovada a proposta de alteração 257 

da Resolução nº 081, de 29.09.2011, que regulamentou a expedição da Carteira Funcional 258 

dos Defensores Públicos do Estado do Pará, com a ressalva indicada no voto da relatora 259 

em relação ao Art. 4º. 260 
 261 

 2.1.4) PROCESSO Nº 490/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/588801) 262 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que altera as atribuições da coordenação de ensino e 263 

pesquisa, no âmbito da Escola Superior. 264 

PROPONENTE: CONSELHEIRO ALEXANDRE MARTINS BASTOS 265 

RELATOR: DOMINGOS LOPES PEREIRA 266 

O processo será pautado na próxima sessão ordinária do Conselho Superior. 267 

 268 

2.1.5) PROCESSO Nº 495/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/640447) 269 

ASSUNTO: Proposta de Regimento Interno da Escola Superior da Defensoria Pública. 270 

PROPONENTE: JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA - DIRETOR DA ESCOLA 271 

SUPERIOR. 272 

RELATOR: DOMINGOS LOPES PEREIRA (POR PREVENÇÃO) 273 

O processo será pautado na próxima sessão ordinária do Conselho Superior. 274 

 275 

2.1.7) PROCESSO Nº 503/2020 – CSDP (PAE Nº 2020/841841) 276 

ASSUNTO: Proposta de Resolução que institui e regulamenta o programa de estágio de pós-277 

graduação lato ou stricto sensu da Defensoria Pública do Estado do Pará. 278 

PROPONENTE: RODRIGO AYAN DA SILVA – DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 279 

DEFENSORIA PÚBLICA - ESDPA 280 

RELATOR: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 281 

O processo será pautado na próxima sessão ordinária do Conselho Superior. 282 

 283 

II.II) Discussão e deliberação de assuntos de interesse geral da Instituição, de natureza 284 

urgente ou singela, não constantes na pauta, que, a critério do Conselho, comportem 285 

deliberação imediata, independentemente da aplicação das normas regimentais de 286 
processamento.  287 
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2.2.1) Proposta de expedição de Moção de agradecimento ao Chefe da Casa Civil e Deputados 288 

Estaduais que disponibilizaram emendas parlamentares para modernização do parque 289 

tecnológico da Defensoria Pública e aquisição de Veículo tipo Van para ações de cidadania 290 

patrocinadas pela instituição. 291 

RESULTADO: Aprovada à unanimidade. 292 
 293 

2.2.2) Deliberações sobre concessão de diárias aos conselheiros: Renan França Chermont 294 

Rodrigues e Beatriz Ferreira dos Reis (2020/933828) 295 

RESULTADO: Aprovada à unanimidade. 296 

 297 
2.2.3) Remarcação da Sessão Ordinária prevista para o dia 07/12/2020 para o dia 11/12/2020 às 298 

9h. 299 

RESULTADO: Aprovada à unanimidade. 300 
 301 

II.III) Encerramento da Sessão. O Presidente do Conselho agradeceu pela presença de todos e 302 

mandou encerrar, às 17h40, a presente ATA que foi lavrada por mim..........., Wagner Romulo 303 

Pinho de Souza, Secretário Executivo do Conselho Superior, em exercício, que após lida e 304 

aprovada, vai assinada pelos Excelentíssimos Membros Natos e demais Conselheiros do 305 

Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e pelo (a) representante da 306 

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará. 307 

 308 

 309 

 310 

JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO 311 

Presidente do Conselho Superior 312 

Defensor Público-Geral 313 

Membro Nato 314 

 315 

MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM DIAS 316 

Subdefensora Pública-Geral 317 

Membro Nato 318 

 319 

NORMA MIRANDA BARBOSA 320 

Ouvidora-Geral 321 

Membro Nato 322 

 323 

CARLOS DOS SANTOS SOUSA 324 

Membro Titular 325 

 326 

ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 327 

Membro Titular 328 

 329 

BRUNO BRAGA CAVALCANTE 330 

Membro Titular 331 

 332 

ALEXANDRE MARTINS BASTOS 333 

Membro Titular 334 

 335 
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JULIANA ANDRÉA OLIVEIRA 336 

Membro Titular 337 

 338 

DOMINGOS LOPES PEREIRA 339 

Membro Titular 340 

 341 

RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES 342 

Membro Titular 343 

 344 

BEATRIZ FERREIRA DOS REIS 345 

Membro Titular 346 

 347 

MARCUS VINICIUS CAMPOS DA SILVEIRA FRANCO 348 

Representante da ADPEP 349 


