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CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 

 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, no gabinete do 

Defensor Público Geral, na sede da Defensoria Pública, aberta a sessão pelo Sr. 

Presidente do Conselho de Controle da Gestão, dando boas vindas e 

agradecendo a presença de todos. Registre-se a presença dos Conselheiros 

Titulares JANE REZENDE MEDINA e CARLOS ALBERTO AMARAL DOURADO , 

bem como do Conselheiro Suplente EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO. 

Ausentes os Conselheiros JULIO CESAR ROCHA LESSA, ARNALDO 

GOLDEMBERG, NATALIA BEZERRA CORTES BARROSO e MARCELO DIAS 

CARLETTO, justificadamente. O Presidente declarou aberta a sessão. De início, 

mediante explanação do Diretor de Orçamento, Finanças e Suprimentos da 

DPGE-RJ, Dr. José Pereira de Assis Netto, foram apresentadas planilhas 

demonstrativas das receitas do Fundo no bimestre janeiro / fevereiro do presente 

ano, sendo ressaltada a arrecadação abaixo da estimada, mas superior à do 

mesmo período no exercício anterior. Em seguida, ainda em análise das receitas e 

despesas, foi pontuado pelo Presidente do Conselho a sistemática de arrecadação 

e uso dos valores do Fundo. Dando continuidade, o Dr. Rodrigo Guimarães 

Soares, Subsecretário de Orçamento e Modernização, esclareceu alguns dos 

recentes avanços obtidos na instituição, bem como métodos implementados no 

intuito de redução de despesas em geral. Como destaque, foi apresentado 

minucioso relatório de gastos com energia elétrica em toda a instituição, sendo 

ressaltada a criação do CINCONSERV (Comissão Interna de Conservação de 

Energia), destinada a otimizar o consumo e minimizar o uso de recursos pela 

Defensoria. Ainda, foi exposta série de medidas adotadas voltadas à economia de 

energia e sustentabilidade, todas muito bem recebidas pelo Conselho. Por fim, o 

Dr. Denis de Oliveira Praça, 1º Sub-Defensor Público Geral, esclareceu a questão 

de tratativas, junto ao TJRJ, de manutenção da alíquota da taxa de administração 

do repasse ao FUNDPERJ, demonstrando perspectiva de alcance do objetivo. 

Após, o Sr. Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e declarou 

encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente, Ata que eu, Eduardo 
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Rodrigues de Castro, Secretário, redigi, e por todos Conselheiros presentes é 

assinada. 

 

 
ANDRÉ LUIS MACHADO DE CASTRO 

PRESIDENTE  
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