
1ª SESSÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2022-2024
 

No dia 7 de outubro de 2022, às 9h30min, em reunião presencial na sede do Conselho Superior, verificou-
se a presença dos Conselheiros GILMAR ALVES BATISTA, RODRIGO DE PAULA LIMA, RODRIGO BORGO FEITOSA,
RICARDO WILIAN PARTELI ROSA, ALEX PRETTI, GUSTAVO COSTA LOPES, MANOELA FANNI DIAS RESENDE e
SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA, do representante da ADEPES, LUIS GUSTAVO DE GOIS VASCONCELOS, dos
defensores lúblicos Sattva Goltara, Olívia Sofiato, Vinícius Chaves de Araújo, Vitor Valdir Ramalho, Douglas
Admiral Louzada, Hellen Nicácio de Araújo, Alex Thiébaut, Lígia Marchesi Homem e dos servidores Marcela
Bungenstab, Rodrigo Vacari, Emerson da Fonseca, Vinícius Silva de Souza. Em seguida, o Presidente abriu a 1ª
sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, biênio 2022-2024.
Seguindo a pauta publicada em 6 de outubro de 2022 (Portaria DPES nº 1120 de 05 de outubro de 2022):

1. ORDEM DO DIA (ART. 30, DO RICSDPES)

1.1 Posse dos novos membros do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo; A mestre de cerimônia Isabela Silva iniciou abrindo a cerimônia e convidando os conselheiros
eleitos a comporem a mesa. Isabela teceu considerações curriculares dos conselheiros eleitos, citando suas
atividades na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), suas formações acadêmicas e após,
passou a palavra ao Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo (CSDPES), Gilmar
Batista, que iniciou sua fala cumprimentando os conselheiros que tomam posse, os conselheiros que deixam a
gestão frente ao Conselho, e os servidores. Passou a palavra ao Conselheiro Rodrigo de Paula Lima, que
ressaltou que todos se encontram permanentemente em movimento. Registrou que está na Defensoria Pública
há muitos anos e destacou que este processo institucional se encontra em evolução, notadamente durante a
gestão do atual Defensor Público-Geral (DPG). Parabenizou os defensores públicos eleitos pela disponibilização
diante de um pleito tão concorrido e ressaltou a importância do atendimento à população mais vulnerável. Em
seguida, com a palavra, o Presidente da ADEPES, Luis Gustavo de Gois Vasconcelos, cumprimentou a todos
presentes, destacando ser um dia feliz para todos. Ressaltou que a DPES é a expressão do regime democrático
dentro da Constituição Federal, e que o CSDPES é o responsável por esta garantia dentro da casa Defensoria
Pública. Pontuou que uma Defensoria forte e atuante depende da atuação dos membros da Defensoria Pública.
Agradeceu o momento e parabenizou os colegas eleitos e a sua disponibilidade. Desejou a continuidade da
evolução do Conselho com maturidade profissional em prol do atendimento aos assistidos. Dando
prosseguimento, o Presidente convidou o conselheiro eleito Rodrigo Borgo a assinar o termo de posse e de
desincompatibilização. O Conselheiro cumprimentou a todos presentes, e ressaltou a contribuição de todos os
conselheiros que deixaram o colegiado, assinalando que os novos conselheiros enfrentarão tarefas difíceis no
CSDPES, mas que o Conselho tem muito a avançar. Relembrou, ainda, que mesmo durante a pandemia foi
possível evoluir nos últimos 4 (quatro) anos de gestão. Após, a palavra foi passada ao Conselheiro Ricardo
Parteli, que agradeceu a confiança dos colegas em reelegê-lo para ocupar assento à mesa do Conselho. Disse
ter certeza de que aprendeu muito e homenageou os defensores públicos e conselheiros nos últimos 4
anos Hellen Nicácio, Leonardo Grobbério e Douglas Admiral. Finalizou sua fala agradecendo a confiança de
todos. Em seguida, o conselheiro eleito Alex Pretti cumprimentou a todos da mesa e os colegas que deixam a
gestão no conselho. Expressou que a função representativa tem desafios diante das divergências de
pensamentos. Contudo, procurou fazer a gestão com críticas e bons resultados. Desejou que a função
representativa exercida pelos conselheiros seja a mais fidedigna possível dentro do anseio dos colegas e
finalizou informando que seu compromisso é estar aberto e dialogar. Desejou que os colegas se sintam
representados, colocando-se à disposição de todos para ouvir e debater. A palavra foi passada ao conselheiro
eleito Gustavo Costa Lopes, que cumprimentou a todos que se disponibilizaram a prestigiar esse momento
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importante. Ressaltou que é uma honra estar de volta à administração e que isto se dá graças aos colegas que
depositaram confiança em sua pessoa. Agradeceu a ADEPES que disponibilizou espaço para expor as ideias dos
candidatos ao Conselho e informou que espera contribuir conforme a vontade dos colegas. Agradeceu ao DPG
e à comissão eleitoral pelo processo eleitoral conduzido de maneira eficiente. Agradeceu os ensinamentos e
trabalhos realizados durante os últimos 4 anos, agradecendo especialmente a todos os candidatos que
disputaram as cadeiras, pela coragem de disponibilizar seus nomes para o julgamento da classe. Em relação
aos conselheiros eleitos, desejou boa sorte e estimou uma realização dos trabalhos com maestria e que suas
decisões beneficiem os assistidos. Agradeceu a Deus e a sua amada família, que faz parte de todo seu
crescimento, e finalizou registrando o quanto é visível o crescimento que o CSDPES obteve desde seu último
mandato. Após, foi empossada a defensora pública eleita Manoela Fanni Dias Rezende, que cumprimentou o
DPG e a todos os presentes. Ressaltou que a eleição é fruto de dedicação e declarou que durante sua
campanha estreitou relações com os defensores da capital, por ser defensora atuante no interior. Pôde
aproveitar tal oportunidade para entender aos anseios da classe, e informou que durante os próximos 2 (dois)
anos levará a gestão da melhor maneira possível. Declarou ainda, ser uma pessoa aberta ao diálogo, e
ressaltou que nos últimos 4 (quatro) anos percebeu visivelmente o avanço institucional, mesmo diante de
momentos de incertezas em relação a política local. Expressou que o Defensor Público-Geral, Gilmar Batista,
demonstrou experiência política e maturidade ao conduzir a Instituição, com maturidade também o CSDPES do
último biênio. Ao final, desejou que Deus a ilumine para ter sabedoria, saudando os conselheiros que deixam a
gestão. Após, foi empossada a defensora pública Samantha Negris de Souza, que cumprimentou a todos
presentes, em especial o Defensor Público-Geral. Pontuou que a Defensoria Pública é um símbolo de garantia
de um estado democrático de direito e que é instituição essencial ao sistema de justiça, sendo a expressão
do regime democrático. Salientou que o CSDPES e a administração possuem a importante tarefa de realizar um
planejamento para que seja seguido um caminho que obtenha resultados, e que a construção deste projeto é
coletivo, e precisa caminhar de forma técnica e principiológica. Finalizou disponibilizando-se para receber
críticas e ouvir a todos. Após, o Presidente enalteceu a experiência deixada pelos conselheiros que se
despedem, Leonardo Grobbério, Hellen Nicácio e Douglas Admiral. Ressaltou a experiência dos conselheiros
Gustavo Costa Lopes, que já atuou como corregedor, e do subdefensor, Rodrigo de Paula Lima. Destacou que o
Conselho Superior é o órgão mais democrático de todas as demais instituições, dada a participação no CSDPES
do Presidente da Associação de classe, a ADEPES, eleito para representar a associação. Ressaltou de forma
positiva o aumento da participação das mulheres no Conselho, e enfatizou a necessidade de pensar no impacto
à classe e aos assistidos quanto às decisões que forem tomadas. Ressaltou o enfrentamento de um período de
pandemia difícil e reforçou que eventuais próximos períodos difíceis serão encarados com a mesma
maturidade. Destacou que o objetivo da DPES é defender os interesses da população vulnerável, que tem
aumentado no Brasil. Salientou que a DPES possui pessoas capazes e inteligentes e que é necessário saber
trabalhar em conjunto e enfrentar dificuldades e aprender sobre a humildade. Frisou que os avanços da
Defensoria não podem parar e que as próximas gestões precisam dar continuidade aos trabalhos
desenvolvidos. Neste ponto o CSDPES é importante, principalmente em conciliar os interesses internos com os
interesses externos. Informou que é sua responsabilidade deixar a mensagem de que a Defensoria Pública
precisa ser unida. Sugeriu que os comportamentos de segregação sejam abortados dentro da Instituição, para
que trabalhando juntos, seja possível atender os interesses da classe. Desejou sorte, sabedoria e humildade
para a continuidade do avanço, e aos conselheiros que se despedem, espera que continuem fazendo parte da
administração com suas experiências. Agradeceu a todos, parabenizando e desejando sorte e felicidades, e
finalizou a sessão.

2. EXPEDIENTES FINAIS. Nada mais havendo, encerrou-se a sessão às 10h43. Eu, Cíntia Rizzo Barbosa,
assessora técnica, digitei a ata, por todos assinada.
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Documento assinado eletronicamente por Gilmar Alves Batista, em 17/11/2022 14:04:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Samantha Negris de Souza, em 31/10/2022
17:09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Costa Lopes, em 01/11/2022 10:28:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alex Pretti, em 31/10/2022 12:12:10, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Paula Lima, em 31/10/2022 12:59:57,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Manoela Fanni Dias Resende, em 31/10/2022
13:02:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luís Gustavo de Gois Vasconcelos, em 31/10/2022
14:06:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Willian Parteli Rosa, em 31/10/2022
21:13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Borgo Feitosa, em 01/11/2022 10:55:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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