
1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - BIÊNIO 2020-2022
 

No dia 5 de fevereiro de 2021, às 09h11, em reunião virtual na plataforma Teams, no
link https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWJlOWZkNTMtZmRlYi00NmE4LWFlMDctNjU2M2I2ZDdiMDRk%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%224c46b22f-f91d-4591-bb33-
d9455b96122e%22%2c%22Oid%22%3a%2228617249-3b22-4778-9f5c-d878d6e2dbee%22%7d, verificou-se a
presença dos Conselheiros GILMAR ALVES BATISTA (Presidente), MARCELLO PAIVA DE MELLO, VINÍCIUS CHAVES
DE ARAÚJO, LEONARDO GROBBÉRIO PINHEIRO, HELLEN NICÁCIO DE ARAÚJO, DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA,
RODRIGO BORGO FEITOSA, RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA e ALEX PRETTI, da representante da ADEPES
VÍVIAN SILVA DE ALMEIDA, e dos defensores públicos MARIANA PORTES, LUCIANA BEIRIGO, LÍGIA MARCHESI,
VITOR RAMALHO, LEONARDO ANDRADE, LUIS GUSTAVO, IVAN CARON, BRUNO AUGUSTO, LUCAS MADDALENA,
KEYLA MARCONI, MARINA MIGNONI, FERNANDA PRUGNER, MARIANA SOBRAL, SATTVA GOLTARA, VINÍCIUS
LAMEGO, VICTOR RIBEIRO, SAMYLA MEDEIROS, ADRIANA GOMES, ROBERT URSINI, MARINA DALCOLMO, TIAGO
BIANCO, DANIEL BARROS, JOÃO GABRIEL, LETICIA COIMBRA, LAIS RIBEIRO, HUMBERTO CARLOS, RAPHAEL
RANGEL, MARIA GABRIELA, RENZO GAMA, VALDIR VIEIRA, HUGO FERNANDES, PATRICK SOUTO, LEONARDO
LUNA, OLIVIA SOFIATO, RODRIGO ADORNO, ADRIANA PERES, RAFAEL PORTELLA, BRUNO NASCIMENTO,
GABRIELA LARROSA, RAFAELA VIANA, JÚLIA BUNGESTAB, MARCELA MASSINI, ALLEY ALMEIDA, JHOANE
FERREIRA e MARCIO MIRANDA. Em seguida, o Subdefensor e membro do Conselho Superior MARCELLO PAIVA
DE MELLO abriu e presidiu a 1ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo de 2021. Seguindo a pauta publicada em 4 de fevereiro de 2021 (Portaria DPES nº 119, de 3 de
fevereiro de 2021) iniciou-se a sessão de posse do Defensor Público-Geral (biênio 2021-2023), Gilmar Alves
Batista. O conselheiro Marcello saudou todos os presentes e ressaltou a importância do trabalho em
conjunto. O corregedor Vinícius extendeu seus cumprimentos aos presentes e parabenizou o Defensor Público-
Geral pelo seu novo mandato. O Conselheiro Leonardo saudou a todos presentes, agradeceu a equipe da
administração superior, o conselho e a corregedoria, agradeceu tambem os defensores pelo trabalho árduo
desempenhado. Teceu elogios ao subdefensor público e ao corregedor-geral. O conselheiro pontuou, ainda,
que o Defensor Público-Geral geriu a gestação brilhantemente, oportunidade em que aproveitou para lembrar
de toda a trajetória do DPG dentro da instituição. Agradeceu ainda aos deputados e ao Governador Renato
Casagrande, pelo apoio prestado. O conselheiro Leonardo pontuou ainda que o maior salto da defensoria
pública foi conquistado durante a pandemia. A conselheira Hellen também saudou a todos presentes,
agradeceu a luta do DPG e de toda sua equipe, pelo respeito conquistado para a instituição, desejou ainda que
os próximos dois anos sejam reflexos das bênçãos do Senhor. O conselheiro Douglas cumprimentou a todos
presentes, informou que este é um momento em que se renovam planejamentos e expectativas, destacou a
maneira serena em que a administração conduziu os trabalhos durante a pandemia, pontuando que o Conselho
Superior estará lado a lado com a gestão, visando à evolução da Defensoria Pública. O conselheiro Rodrigo
Borgo saudou a todos, pontuou que o Presidente sempre geriu brilhantemente a instituição, parabenizando
pelo seu planejamento estratégico e pelo novo mandato, colocando-se a inteira disposição. O conselheiro
Ricardo saudou o Defensor Público-Geral e os presentes, oportunidade em que lembrou da primeira
candidatura do DPG. Destacou a liderança do presidente e a luta diária, abordou ainda sobre o reconhecimento
da instituição, sendo o DPG o principal responsável por essa conquista. O conselheiro Alex saudou os
presentes, corroborou as falas dos conselheiros e parabenizou o DPG pela sua vitória, momento em que
salientou sobre a candidatura única do Defensor Público-Geral, a qual demonstrou a grande maturidade
institucional. A presidente da ADEPES informou ser um momento de celebração, tendo em vista a construção e
desenvolvimento da instituição, parabenizando toda a administração pelo trabalho desempenhado junto ao
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Defensor Público-Geral, corroborou as palavras do conselheiro Douglas de que embora em algum momento
alguns divirjam de pensamentos, ao final todos sempre possuem uma meta em comum, que é o
desenvolvimento da Defensoria Pública. A presidente Vívian pontuou os avanços durante a gestão do atual
DPG, que foram construidos a muitos anos, por muitas pessoas que dedicaram grande tempo da sua vida.
Finalizou agradecendo o empenho e competência da gestão da defensoria, demonstrando estar orgulhosa de
fazer parte dessa instituição, agradecendo também, o trabalho desempenhado pela defensora Mariana Sobral a
frente da ADEPES. O Subdefensor destacou a união da insituição, em seguida, foi empossado o Defensor
Público-Geral da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para o biênio 2021-2023, após leitura do termo
de posse. Em sua fala o DPG saudou todos os presentes, salientou a importância de todos os colaboradores,
desde o pessoal da limpeza, estagiários ou defensores. Destacou as dificuldades apresentadas frente à gestão,
e as vitórias conquistadas, agradeceu os defensores públicos por terem caminhado ao seu lado durante todo o
percurso. Aproveitou o ensejo e  salientou a importância de se respeitar o princípio da continuidade do serviço
público, visando traçar projetos instituicionais e não projetos de gestores. Ressaltou ainda que muito se tem a
conquistar nos próximos anos. Destacou que o novo mandato expressa esperança em dias melhores,
oportunidade, e renovação de força para continuar trabalhando em prol das pessoas mais vulneráveis.
Agradeceu também ao Governador pelo apoio prestado. O DPG pontuou ainda que o grande desafio agora é
focar na tecnologia da informação, visando ampliar o atendimento da defensoria, acompanhando os avanços
tecnológicos, para atender o maior número de assistidos possíveis. O DPG enfatizou a importância
do planejamento estratégico existente para a obtenção dos resultados alcançados. Finalizou parabenizando a
todos os defensores públicos pelo trabalho desempenhado. Por conseguinte, assinou o termo de posse, e que
posteriormente será encaminhado ao setor de Recursos Humanos. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão
às 10h16. Eu, Máira Carvalho, digitei a ata, por todos assinada.

 
GILMAR ALVES BATISTA

Presidente do Conselho Superior
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