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Mês da Defensora e 
do Defensor Público

Uma manhã de confraternização, reencontro e 
celebração pelo Dia da Defensora e do Defensor 
Público (19 de maio) ocorreu na sexta-feira 

(20). O XXV Encontro Estadual de Defensoras e 
Defensores Públicos reuniu cerca de 300 agentes no 
auditório Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do 
Estado, na capital. 

XXV Encontro Estadual reúne cerca 300 Defensoras 
e Defensores Públicos na capital 

No dia 19 de maio, a ADPERGS compartilhou o 
vídeo produzido em homenagem às Defensoras e 
aos Defensores Públicos pela data especial.

Homenagem da 
ADPERGS pelo Dia 
da Defensora e do 
Defensor Público

Confira aqui! 

https://adpergs.org.br/xxv-encontro-estadual-reune-cerca-300-defensoras-e-defensores-publicos-na-capital/
https://www.youtube.com/watch?v=XA-dSO8otrg


ATUAÇÃO 
JURÍDICO - LEGISLATIVA

A primeira semana de maio foi marcada por 
atividades legislativas no Congresso Nacional. 
O presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, 

juntamente da diretoria da ANADEP e representantes 
das Associações Estaduais, estiveram na Câmara e no 
Senado para dialogar com os(as) parlamentares sobre 
as pautas que estão em prioridade na Casa. 

Houve diálogo sobre as matérias que são de interesse da 
Defensoria Pública e das prerrogativas da categoria, em 
especial a PEC 63/2013 (ATS). 
 
A inclusão da Defensoria Pública na PEC 63/2013 
já estava sendo tratada com senadoras e senadores 

durante reuniões na Casa desde fevereiro. As entidades 
vinham dialogando com o parlamento e obtiveram 
o êxito no apoiamento para tramitação da emenda 
apresentada pela Senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) 
que foi subscrita por mais de 40 senadoras e senadores 
a fim de incluir a Defensoria no texto da PEC em 
função da simetria constitucional trazida pela Emenda 
constitucional 80. 

O grupo também aproveitou a ocasião para apresentar 
a Campanha Nacional “ONDE HÁ DEFENSORIA, 
HÁ JUSTIÇA E CIDADANIA” para deputados(as) e 
senadores(as) de suas bases, com entrega de camisetas 
e cartilhas.

ADPERGS vai à Brasília para atuar na 
articulação da PEC 63/2013



Mês da Defensora e 
do Defensor Público

Jornal Zero Hora publicou, nesta quinta-feira (19), 
artigo do presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz. 
O texto, alusivo ao Dia da Defensora e do Defensor 
Público, traz uma reflexão sobre a importância do 
fortalecimento da Instituição. 

Na mídia:  
Artigo do 
presidente 
na ZH

https://www.instagram.com/p/CdvdhKCOZo6/


Mês da Defensora e 
do Defensor Público

Confraternização 
alusiva ao Dia da 
Defensora e do 
Defensor Público

A ADPERGS realizou, na sexta-feira (20), a 
confraternização alusiva ao Dia da Defensora e do 
Defensor Público, na Casa Vetro. 

Já estão disponíveis as fotos da confraternização.

Confira aqui!

https://www.flickr.com/photos/adpergs/albums/72177720299215996


Durante o mês de maio, monumentos de várias cidades do país ganharam 
a iluminação na cor verde para marcar o Dia Nacional da Defensoria 
Pública e Dia Nacional da Defensora Pública e do Defensor Público.

A ADPERGS solicitou que prédios e monumentos públicos adotassem 
a iluminação verde para homenagear a data especial. Confira os locais 
iluminados! 

Locais 
iluminados 
de verde

Prefeitura de Pelotas Câmara Municipal de Pelotas 

Mês da Defensora e 
do Defensor Público

Assembleia Legislativa do RS Palácio Piratini



Prefeitura de Santo Ângelo Câmara Municipal de Gramado

Câmara Municipal de Uruguaiana Câmara Municipal de Gravataí

Mês da Defensora e 
do Defensor Público



Sessões especiais em Homenagem

à Defensoria Pública

Na terça-feira, 03 de maio, os(as) Defensores(as) 
Públicos(as) Thiago Oro Caum Gonçalves 
e Paula Moyses apresentaram números 

importantes da atuação da Defensoria Pública na 
Comarca frederiquense, durante a Sessão Ordinária da 
Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen. Após 
a prestação de contas, o Poder Legislativo entregou uma 
placa aos(as) Defensores(as) em  reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados à comunidade. 

Em sessão realizada, os(as) Defensores(as) apresentaram 
aos parlamentares e também à comunidade o trabalho 
da Defensoria Pública do Estado em Frederico 
Westphalen, que abrange os municípios de Taquaruçu 
do Sul, Caiçara, Vista Alegre, Vicente Dutra, Palmitinho 
e Pinheirinho do Vale. “Estamos sempre atentos aos 

Na terça-feira (17), foi realizada uma Sessão Ordinária 
alusiva ao Dia da Defensora e do Defensor Público na 
Câmara Municipal de Itaqui, a pedido da ADPERGS. 
Os(as) Defensores(as) Públicos(as) Patrícia Conde 
Buzatto e Rodrigo Ahlert Weirich, apresentaram a 
Instituição e seus números em atendimento na Comarca. 

“A missão da Defensoria é dar voz àquele que tem 
sua voz embargada, calada, amedrontada. É atender a 
vulnerabilidade não só na retórica, porque atender ao 
vulnerável tão somente com fala bonita e  que envolve, 
ou muitas vezes com discurso vazio, não é atender ao 
vulnerável.”, disse a Defensora Patrícia Conde Buzatto. 

Em Frederico Westphalen, Defensores(as) 
apresentam números da Instituição e recebem 
homenagem da Câmara de Vereadores

A pedido da ADPERGS, Defensores(as) participam 
de Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Itaqui 

cuidados básicos tanto da rede de profissionais, como 
daqueles que mais necessitam de atenção, prestando-
se um serviço aos vulneráveis e esquecidos”, frisou 
Gonçalves durante sua fala.

https://adpergs.org.br/em-frederico-westphalen-defensoresas-apresentam-numeros-da-instituicao-e-recebem-homenagem-da-camara-de-vereadores-%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/a-pedido-da-adpergs-defensoresas-participam-de-sessao-ordinaria-na-camara-municipal-de-itaqui/


Defensoria Pública de Santa Rosa apresenta 
relatório de atuação institucional em sessão 
da Câmara Municipal 

Em sessão ordinária na Câmara Municipal de São Borja 
realizada na segunda-feira (16), os(as) Defensores(as) 
Públicos(as) Natália Wild e Bernardo Cardoni Fossati 
apresentaram dados importantes das atividades 
desenvolvidas pela Defensoria Pública na comarca do 
município. A participação foi um pleito da ADPERGS 
com o objetivo de estreitar as relações com o parlamento. 

Durante sua fala, Natália detalhou a atuação da 
Instituição em diversas áreas como a de família, saúde, 
direitos do consumidor e criminal.  “Com a missão 
de garantir os princípios constitucionais de acesso 
à justiça e igualdade entre as partes, bem como zelar 
pela efetivação dos direito fundamentais de todos, 
a Defensoria Pública desponta como uma das mais 

Câmara Municipal de São Borja recebe 
Defensores(as) em sessão ordinária 
a pedido da ADPERGS

relevantes instituições públicas, fundamentalmente 
comprometida com a democracia, a efetividade da 
constituição federal e a construção de uma sociedade 
mais justa, fraterna e solidária. Assim, a nossa missão 
é atuar como instrumento constitucional do estado 
democratico de direito”, destacou. 

Sessões especiais em Homenagem

à Defensoria Pública

Na segunda-feira (16), a Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Rosa recebeu, durante 
Sessão Ordinária no Plenário Étore Alberto 

Beltrame, os(as) Defensores(as) Públicos(as) do 
município para a apresentação do relatório de atuação 
Institucional da Defensoria Pública de Santa Rosa, 
respectivo ao período de 2021/2022.

Participaram da Sessão os(as) Defensores(as) Cristiane 
Chitolina Friedrich, Tarcizio Scherer Perlin, Ana 
Julia Silva Barbosa, o representante da Administração 

da DPE/RS, Marcos Vinicius Martins, e o Defensor 
Público-Corregedor da DPE/RS, Antonio Augusto 
Korsack Filho.  

https://adpergs.org.br/defensoria-publica-de-santa-rosa-apresenta-relatorio-de-atuacao-institucional-em-sessao-da-camara-municipal/
https://adpergs.org.br/camara-municipal-de-sao-borja-recebe-defensoresas-em-sessao-ordinaria-a-pedido-da-adpergs/


Na segunda-feira (23), a Defensoria Pública 
de Santo Ângelo realizou a prestação de 
contas da Instituição na Câmara Municipal 

de Vereadores. O dirigente regional, Defensor Público 
Waldemar Menchik Junior, os(as) Defensores(as) 
Públicos(as) Bruno Pugialli Cerejo, Angelita Maria 
Maders e Andreia Filianoti Gasparini, bem como 
servidores(as) e estagiários(as), estiveram presentes na 
Sessão Ordinária. 

Além de prestar contas das atividades desenvolvidas no 
último ano (2021) na Comarca de Santo  ngelo, também 
foram informadas questões atinentes ao atendimento 
da população que procura a Defensoria Pública. 

O diretor regional, Waldemar, fez uma explanação das 
atividades e trouxe dados de atendimento, inclusive 
das atividades da Defensoria Pública do Estado. Ele 

Na terça-feira (24), a Defensoria Pública de Sapucaia 
do Sul recebeu Moção de Congratulação da Câmara 
de Vereadores do Município, em alusão ao Dia da 
Defensora e do Defensor Público. A homenagem foi 
proposta pela vereadora Raquel Moraes, a pedido da 
ADPERGS.

Os(As) Defensores(as) Públicos(as) que atuam na 
região, Aline de Latorre, Caroline Picolli e Laoni Poletto, 
prestigiaram a sessão realizada na Câmara Municipal. 

Na oportunidade, foram apresentados dados sobre os 
atendimentos da Defensoria Pública pela vereadora. 

Defensoria Pública de Santo Ângelo realiza 
prestação de contas na Câmara Municipal 

Defensoria Pública recebe Moção de Congratulação 
da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul

enfatizou, principalmente, que agora a Defensoria 
Pública de Santo  ngelo conta com sede própria, sendo 
possível atender ainda mais a população. “A Defensoria 
Pública saiu do Fórum, naquele momento forte de 
pandemia. Nós estamos hoje com prédio próprio, à 
disposição da população de Santo Ângelo, e também 
dos municípios que integram a Comarca que são, Entre-
Ijuís, Vitória das Missões, São Miguel das Missões e 
Eugênio de Castro”. 

Além disso, a parlamentar destacou o trabalho e a 
atuação das Defensoras e dos Defensores Públicos na 
Comarca. 

Sessões especiais em Homenagem

à Defensoria Pública

https://adpergs.org.br/defensoria-publica-de-santo-angelo-realiza-prestacao-de-contas-na-camara-municipal/
https://adpergs.org.br/defensoria-publica-recebe-mocao-de-congratulacao-da-camara-municipal-de-sapucaia-do-sul%ef%bf%bc/


Em Sessão Ordinária na Câmara Municipal de 
Tramandaí, o Defensor Público Antonio Trevisan 
Fregapane apresentou, na última segunda-feira 

(23), dados importantes das atividades desenvolvidas 
pela Defensoria Pública no município. Além de 
Fregapane, o vice-presidente Jurídico-Legislativo da 
ADPERGS e Defensor Público da Comarca, Clóvis 
Bozza Neto, também participou da sessão. 

A participação ocorreu após pedido da ADPERGS com 
o objetivo de estreitar as relações com o parlamento. 
Na oportunidade, Fregapane falou sobre a importância 
da Defensoria Pública e destacou o trabalho realizado 
pelos vereadores no município. 

O Congresso Nacional promoveu, na quinta-feira (26/5), 
sessão solene em alusão ao Dia Nacional da Defensoria 
Pública, Dia da Defensora Pública e do Defensor Público. 
A solenidade contou com a participação presencial de 
mais de 50 defensoras e defensores públicos estaduais 
e federais. Esta é a primeira sessão presencial, após a 
flexibilização do isolamento social provocado pela 
pandemia da COVID-19. 

O requerimento da sessão foi um pleito da Associação 
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(ANADEP) e da Associação Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos Federais (ANADEF), e 
apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) e 
pela deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP).

Câmara Municipal de Tramandaí recebe Defensores(as) 
em Sessão Ordinária a pedido da ADPERGS

Congresso Nacional celebra Dia Nacional da 
Defensoria Pública durante sessão solene

“Em um período marcado pelo empobrecimento da 
população, mostra-se fundamental o diálogo entre as 
instituições que possuem vocação popular. Agradeço 
o espaço concedido pela Câmara de Vereadores para 
prestar contas sobre o intenso trabalho realizado pela 
Defensoria Pública de Tramandaí ao longo deste ano 
difícil e que trouxe novos desafios para todos”, disse. 

Sessões especiais em Homenagem

à Defensoria Pública

https://adpergs.org.br/camara-municipal-de-tramandai-recebe-defensoresas-em-sessao-ordinaria-a-pedido-da-adpergs%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/congresso-nacional-celebra-dia-nacional-da-defensoria-publica-durante-sessao-solene/


A Associação Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (ANADEP) e a Associação 
das Defensoras e Defensores Públicos do 

Distrito Federal (ADEP-DF) lançaram, na quinta-feira 
(5), no pátio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 
a Campanha Nacional “ONDE HÁ DEFENSORIA, HÁ 
JUSTIÇA E CIDADANIA”. Representando a ADPERGS, 
o presidente Mário Rheingantz participou do evento 
em Brasília.

A ANADEP lançou, na terça-feira (10/5), o vídeo 
institucional da Campanha Nacional “ONDE HÁ 
DEFENSORIA, HÁ JUSTIÇA E CIDADANIA”. O 
material traz duas linhas de sensibilização: inicia com 
a chamada do número de atendimentos e, em seguida, 
parte para um diálogo com espectadoras e espectadores 
sobre a importância do fortalecimento da Instituição e 
valorização da categoria.

O vídeo, que é apresentado por Aline Araújo, também 
reforça conceitos, como o acesso à justiça e a defesa de 
direitos da população. A mídia também reforça as cores 
e a identidade visual da Campanha Nacional 2022. A 

CAMPANHA NACIONAL

ADPERGS participa do lançamento da campanha 
“Onde há Defensoria, há Justiça e Cidadania”, 
promovido pela ANADEP

ANADEP lança vídeo da campanha nacional 
2022; material será veiculado na Globo News

novidade deste ano é que o vídeo institucional será 
exibido durante todo o mês na grade da Globo News.

https://adpergs.org.br/adpergs-participa-do-lancamento-da-campanha-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania-promovido-pela-anadep/
https://adpergs.org.br/anadep-lanca-video-da-campanha-nacional-2022-material-sera-veiculado-na-globo-news/


A atuação da Defensoria Pública foi um dos temas 
da Semana Acadêmica do Curso de Direito 
da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na 

segunda-feira (16). Para falar sobre o assunto, foram 
convidados(as) o presidente da ADPERGS, Mário 
Rheingantz, e os(as) Defensores(as) Públicos(as) de 
Caxias do Sul, Rafael Varella Coelho e Mônica Zimmer, 
com mediação do professor Cristiano Gessinger.

Durante a abertura do evento, Rheingantz falou sobre 
alguns desafios, principalmente na prática da carreira 
de Estado. “Nos deparamos com uma série de injustiças 
cometidas justamente pelo próprio sistema de Justiça. 
Entendemos a dureza, o sofrimento e a dor do problema 
do outro, um sofrimento extremo, porque poucas 

No mês do(a) Defensor(a) Público(a), mais uma 
atividade foi realizada para reforçar a importância da 
Instituição: a IV Jornada Universitária da Defensoria 
Pública, que ocorreu nos dias 16 e 17 de maio, no 
auditório da Ulbra em Cachoeira do Sul. A ADPERGS 
participou do evento, representada pela Defensora 
Pública e Conselheira da Associação, Tamara Flores 
Agostini.

Em sua fala, Tamara destacou a necessidade de 
aproximação com alunos(as) e professores(as) para a 
difusão da educação em direitos. “Além de defender 
aqueles que defendem a sociedade, a ADPERGS, ciente 
de seu papel na sociedade, tem incentivado o contato com 
a Academia, hoje representada pela Ulbra Cachoeira do 

Semanas Acadêmicas 
da Defensoria Pública 

Semana Acadêmica do Curso de Direito da UCS 
conta palestras de Defensores(as) Públicos(as)

ADPERGS participa da IV Jornada Universitária da 
Defensoria Pública na Ulbra de Cachoeira do Sul

coisas geram mais sofrimento que o cerceamento da 
liberdade, que passa a ser um sofrimento seu. Levamos 
ele para a casa, lutamos contra ele. E, muitas vezes, não 
conseguimos evitar esse sofrimento”, disse.

Sul, pois assim como as instituições de ensino, acredita 
que a educação é um fundamental instrumento de 
democracia, blindando a população vulnerável contra 
a opressão e a dominação e oferecendo instrumentos 
para conquistarem sua autonomia e o respeito a seus 
direitos mais fundamentais”, disse. 

https://adpergs.org.br/semana-academica-do-curso-de-direito-da-ucs-conta-palestras-de-defensoresas-publicosas-%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/adpergs-participa-da-iv-jornada-universitaria-da-defensoria-publica-na-ulbra-de-cachoeira-do-sul%ef%bf%bc/


A 3ª edição da Semana da Defensoria Pública, 
promovida pela Universidade Luterana do Brasil 
(Ulbra) em parceria com a DPE/RS, ADPERGS 

e FESDEP, reuniu Defensores(as) e acadêmicos(as) em 
evento online nos dias 9, 10 e 11 de maio.

No primeiro dia de atividade, as palestrantes foram as 
Defensoras Públicas Ana Carolina Sampaio Pinheiro 
de Castro Zacher, que falou sobre o “Tratamento 
Extrajudicial de Conflitos Cíveis na Defensoria 
Pública: do desentendimento entre vizinhos ao 
superendividamento”, e Polliana de Araújo Rocha, com 
o painel “A Defensoria multiportas”. 

Já no segundo dia, os Defensores Públicos Pedro Torres 
Lobo e Ricardo Girardello, juntamente com o Juiz de 
Direito e professor da FESDEP, Marcel Andreata de 
Miranda, apresentaram a palestra “Defensoria Pública e 
Magistratura: experiências profissionais e pessoais”.

Nos dias 30 e 31 de maio, a I Semana da Defensoria 
Pública reuniu Defensores(as) Públicos(as), alunos(as) 
e professores(as) no auditório da Universidade Luterana 

do Brasil (ULBRA), em Santa Maria. O presidente da 
ADPERGS, Mário Rheingantz, participou da abertura 
do evento.

Semanas Acadêmicas 
da Defensoria Pública 

III Semana da Defensoria Pública – Ulbra Carazinho

Defensores(as) palestram na I Semana da 
Defensoria Pública da Ulbra de Santa Maria

No terceiro e último dia, o Defensor Público Sérgio 
Nodari realizou o painel “Trocando as lentes: o que a 
Defensoria Pública quer com a Justiça Restaurativa”, e 
o Defensor Público André Esteves de Andrade realizou 
a palestra “A insignificância e a banalização do Direito 
Penal: a criminalização da subtração do lixo”.

https://adpergs.org.br/iii-semana-da-defensoria-publica-ulbra-carazinho/
https://adpergs.org.br/iii-semana-da-defensoria-publica-ulbra-carazinho/


FACE RS realiza reunião na sede da 
Associação dos Oficiais da Brigada Militar

ADPERGS participa de Audiência Pública da 
OAB/RS sobre o Regime de Recuperação Fiscal 

ATUAÇÃO 
JURÍDICO - LEGISLATIVA

O presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, 
participou, na terça-feira, 24 de maio, 
da reunião-almoço da Federação das 

Associações das Carreiras Típicas de Estado do Rio 
Grande do Sul (FACE RS), na sede da Associação 
dos Oficiais da Brigada Militar (ASOFBM). 
 
Participaram da reunião pela AsofBM o presidente Cel 
Marcos Paulo Beck, o Vice-presidente Ten Cel Roger 
Vasconcellos, os diretores Cel Rodrigo Dutra, Ten 
Cel Jorge Alvircem, Major Diogo Franco, o Chefe de 
Gabinete Gabriel Gularte, o Presidente da FACE-RS e da 
Afisvec Marcelo Mello, os Vice-presidentes da AMPRS, 
promotor André Coelho, promotor Fernando Andrade 
Alves, o diretor da Ajuris Osmar de Aguiar Pacheco, a 

Vice- presidente da Asdep RS, delegada Silvia Coccaro 
de Souza, o presidente da APERGS Kaipper Carlos, e o 
presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz.

A ADPERGS, representada pela Secretária-Geral, 
Adriana Hervé Chaves Barcellos, participou,  no dia 
02 de maio, da audiência pública promovida pela 
OAB/RS para debater sobre a Dívida do Estado e 
a adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal.  
 
O evento ocorreu no auditório Cubo da OAB/RS 
(Rua Manoelito de Ornellas, 55, Praia de Belas), em 
Porto Alegre. Também foi transmitido pelo canal 
da OAB/RS no YouTube (clique aqui para acessar).  
 
Para o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, 
a adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal 
representa o reconhecimento do valor da dívida com a 
União, que até o final de 2021 chegava a R$ 73,7 bilhões. 
“A OAB/RS se opõe ao pagamento de valor maior do 

que o devido. Há nos autos da ação civil pública 2059 da 
OAB no Supremo Tribunal Federal (STF) uma perícia 
que atesta irregularidades nos critérios de atualização 
da dívida”, afirma.

https://adpergs.org.br/face-rs-realiza-reuniao-na-sede-da-associacao-dos-oficiais-da-brigada-militar/
https://adpergs.org.br/adpergs-participa-de-audiencia-publica-da-oab-rs-sobre-a-divida-do-estado-o-regime-de-recuperacao-fiscal/


Defensores(as) Públicos(as) participam 
de evento na Terra Indígena Guarita

Projeto de Lei que 
cede terreno para 
construção de Eco Sede 
da DPE em São José do 
Norte é aprovado

No Dia Nacional do Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, 
Defensoras e Defensores Públicos participaram 

da mobilização “Meu corpo, meu território”, organizada 
por mulheres Kaingang e pelo Grupo de Trabalho 
Guarita Pela Vida. O evento reuniu cerca de 700 pessoas 
na Terra Indígena Guarita, no norte do Estado.

Integraram a mobilização os(as) Defensores(as) 
Públicos(as) Kedi Bagetti e Billi Scherer, a defensora 
pública-assessora de Gabinete, Lígia Helena Carvalho, 
a Ouvidora-Geral da DPE/RS, Marina Dermmam e a 
representante da ADPERGS na comissão étnico-racial 

A Câmara Municipal de São José do Norte aprovou, na 
terça-feira (10), o Projeto de Lei 14/2022, que permite a 
cessão de um terreno do município para a instalação de 
Eco Sede da Defensoria Pública. Participaram da sessão 
a Diretora de Interior da ADPERGS, Luiza da Silva 
Garcia e o Defensor Público Assessor de Gabinete da 
DPE/RS, Marcelo Candiago.

A construção será realizada através da emenda 
parlamentar do deputado federal Daniel Trzeciak 
(PSDB), junto ao Ministério da Justiça e da Segurança 
Pública, que destinará o valor de R$ 250 mil reais para 
a construção do Núcleo Regional Ecológico (Eco Sede) 

ATUAÇÃO
de Defensoras e Defensores

da ANADEP, Defensora Pública Alessandra Quines 
Cruz.

no terreno cedido pela prefeitura. Durante a sessão, 
Luiza destacou a importância da instalação da nova sede 
para a população vulnerável do município e apontou 
dados locais de atendimento da Defensoria Pública na 
comarca. 

“Reforçamos a ideia do Projeto de Lei para a Defensoria 
Pública, mas muito acima disso, para a população 
de São José do Norte, que tem um percentual muito 
grande de população carente. Depois da pandemia, isso 
aumentou ainda mais. Temos um volume muito grande 
de atendimentos, atendemos no mínimo 40 pessoas por 
dia”, disse. 

https://adpergs.org.br/defensoresas-publicosas-participam-de-evento-na-terra-indigena-guarita/
https://adpergs.org.br/projeto-de-lei-que-cede-terreno-para-construcao-de-eco-sede-da-dpe-em-sao-jose-do-norte-e-aprovado%ef%bf%bc/
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Desbravando o Campo: projeto da 
Defensoria Pública de Itaqui busca 
assegurar direitos à população do interior

Um projeto piloto que visa o atendimento dos(as) 
trabalhadores(as) do interior de Itaqui foi ini-
ciado na terça-feira (11). A iniciativa “Desbra-

vando o Campo” é resultado de uma parceria entre a 
Defensoria Pública do Município e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT), e conta com apoio da ADPERGS. 

A primeira atividade do projeto foi um mutirão de aten-
dimentos, realizado em uma granja com 48 funcioná-
rios. Também integraram a ação a Polícia Civil, o Cen-
tro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) e 
um médico disponibilizado pela prefeitura.

Reintegração de posse que deixaria mais 
de 50 famílias desalojadas é suspensa 
após ação de Defensor Público

Em Tramandaí, atuação da Defensoria Público obtém a 
suspensão de reintegração de posse que deixaria mais de 
50 famílias em situação de vulnerabilidade desalojadas. 
Os moradores residem em área da empresa Habitasul 
Empreendimentos Imobiliários, localizada no bairro 
Costa do Sol, em Cidreira, Município pertencente à 
Comarca de Tramandaí.  

A área é ocupada por famílias de baixa renda, em 
situação de extrema vulnerabilidade social. Além disso, 
crianças, idosos e pessoas com saúde debilitada fazem 
parte do grupo de ocupantes. 

https://adpergs.org.br/desbravando-o-campo-projeto-da-defensoria-publica-de-itaqui-busca-assegurar-direitos-a-populacao-do-interior/
https://adpergs.org.br/reintegracao-de-posse-que-deixaria-mais-de-50-familias-desalojadas-e-suspensa-apos-acao-de-defensor-publico/
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Atuação de Defensora Pública garante suspensão 
de ordem de despejo à idosa vulnerável

Uma ordem de despejo determinada a uma idosa 
que vive em situação de extrema vulnerabilidade 
foi suspensa após a atuação da Defensoria 

Pública de Passo Fundo. A Defensora Pública Camila 
Ferrareze foi responsável pela ação. 

A assistida, 63 anos, vive com a ajuda de terceiros, sem 
receber benefícios do INSS. Além da vulnerabilidade 
socioeconômica, de acordo com atestado médico, a 
idosa tem um quadro depressivo grave e apresenta 
sintomas psicóticos, associados à deficiência intelectual 
leve a moderada. 

Em Passo Fundo, Defensora 
Pública participa de seminário 
“Proteger sem Revitimizar”

Em São José do Norte, Defensoria 
Pública reúne-se com a rede de 

proteção do município 

https://adpergs.org.br/atuacao-de-defensora-publica-garante-suspensao-de-ordem-de-despejo-a-idosa-vulneravel%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/em-passo-fundo-defensora-publica-participa-de-seminario-proteger-sem-revitimizar%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/em-sao-jose-do-norte-defensoria-publica-reune-se-com-a-rede-de-protecao-do-municipio/


Educação em Direitos: Defensor ministra 
palestra em escola municipal de Canguçu

EDUCAÇÃO

O projeto de “Educação em Direitos –  
Conversando sobre Direitos, Deveres, 
Democracia e Cidadania”, promovido pela 

ADPERGS, teve mais uma atividade realizada na 
quarta-feira (04). Em Canguçu, o Defensor Público 
Thales Vieira dos Santos ministrou palestra na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Getúlio Vargas. De 
acordo com Thales, a educação em direitos humanos, 
especialmente para os adolescentes da rede pública de 
educação, consiste em medida essencial para o reforço 
da dignidade. 

“Somente através do conhecimento da existência de 
direitos é que a população marginalizada terá condições 
de ser protagonista de sua história e demandar a efetiva 
transformação social. A Defensoria Pública, por 
sua vez, como instituição responsável por lutar pela 
concretização da igualdade, precisa de estar ao lado 
de seu público e colaborar na formação de cidadãos”, 
destacou. 

Além do Defensor Público, participaram da atividade 
a Diretora Eliza Lopes de Macedo e o coordenador 
do projeto Canguçu da Paz e secretário executivo do 
Gabinete de Gestão Integrada, José Luiz Cunha.

https://adpergs.org.br/educacao-em-direitos-defensor-ministra-palestra-em-escola-municipal-de-cangucu/


DIRETORIA

Mário Rheingantz é eleito vice-presidente 
da União Gaúcha

O presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, 
foi eleito vice-presidente da União Gaúcha 
em Defesa da Previdência Social e Pública, 

na segunda-feira (09). A eleição da nova Coordenação 
Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2022-2023 
ocorreu de forma híbrida, na sede da Ajuris.

A reunião ocorreu no dia em que a entidade completou 
17 anos, com a chapa eleita por aclamação. “Muito 
me honra assumir a vice-presidência e representar a 
ADPERGS nesta luta. Seguiremos trabalhando junto 
à União Gaúcha, uma das maiores congregações de 
entidades do serviço público”, disse Rheingantz.

A nova Coordenação Executiva 
ficou assim definida: 
 
Presidente: Cristiano Vilhalba Flores (Ajuris) 
Vice-presidente: Mário Rheingantz (ADPERGS) 
Secretário-Geral: Ives Leite Lucas (Afafe) 
Diretoria Financeira:  Kátia Terraciano Moraes (Sinapers)

O presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, 
participou, na quarta-feira (04), assembleia geral 
extraordinária da ANADEP, em Brasília. As Defensoras 
e Defensores Públicos discutiram assuntos de interesse 
da categoria no âmbito jurídico e legislativo, além de 
pautas institucionais. A reunião foi presidida pela 
presidenta, Rivana Ricarte, acompanhada da vice 
institucional, Rita Lima, e pelo vice jurídico-legislativo, 
Flávio Wandeck.

ADPERGS participa de 
AGE da ANADEP

O Conselho Fiscal tem como titulares Filipe Costa 
Leiria (Ceape Sindicato), Gonar Fernandes (Afisvec), 
Carlos Henrique Kaipper (Apergs) e como suplentes 
Sérgio Gonzales (Asegergs) e Raquel Fiori (Sintergs).

https://adpergs.org.br/mario-rheingantz-e-eleito-vice-presidente-da-uniao-gaucha/
https://adpergs.org.br/adpergs-participa-de-age-da-anadep-5/


DIRETORIA

ADPERGS participa de 
reunião do Conselho 
Superior da DPE/RS

ADPERGS recebe 
convite para o XII 

Congresso do Mercosul 
de Direito de Família e 
Sucessões do IBDFAM

ADPERGS acompanha 
lançamento do Comitê 
de Combate à Violência 
Política da Bancada Negra 
da Câmara Municipal de 
Porto Alegre

https://adpergs.org.br/adpergs-participa-de-reuniao-do-conselho-superior-da-dpe-rs-4/
https://adpergs.org.br/adpergs-recebe-convite-para-o-xii-congresso-do-mercosul-de-direito-de-familia-e-sucessoes-do-ibdfam%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/adpergs-acompanha-lancamento-do-comite-de-combate-a-violencia-politica-da-bancada-negra-da-camara-municipal-de-porto-alegre/


DIRETORIA

ADPERGS participa de 
Reunião Ordinária do 

Conselho Deliberativo 
da FESDEP

Reunião conjunta entre 
Diretoria e Conselhos 

da ADPERGS conta 
com mais de 35 

participantes

Ação Solidária da 
ADPERGS, DPERS e 
FESDEP busca doações 
para pessoas privadas 
de liberdade

https://adpergs.org.br/adpergs-participa-de-reuniao-ordinaria-do-conselho-deliberativo-da-fesdep%ef%bf%bc/
https://adpergs.org.br/reuniao-conjunta-entre-diretoria-e-conselhos-da-adpergs-conta-com-mais-de-35-participantes/
https://adpergs.org.br/acao-solidaria-da-adpergs-dpe-rs-e-fesdep-busca-doacoes-para-pessoas-privadas-de-liberdade%ef%bf%bc/


Reunião do Conselho 
Fiscal da ADPERGS 
trata sobre balanços 
financeiros

DIRETORIA

ADPERGS, DPERS 
e FESDEP apoiam 

campanha de 
arrecadação de alimentos 

promovida pela Ulbra

ADPERGS prestigia 
posse da Comissão 

de Direitos Humanos 
Sobral Pinto da OAB/RS

https://adpergs.org.br/reuniao-do-conselho-fiscal-da-adpergs-trata-sobre-balancos-financeiros/
https://adpergs.org.br/adpergs-dpe-rs-e-fesdep-apoiam-campanha-de-arrecadacao-de-alimentos-promovida-pela-ulbra/
https://adpergs.org.br/adpergs-prestigia-posse-da-comissao-de-direitos-humanos-sobral-pinto-da-oab-rs/
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