Memo-circular-DDPR nº 002/2013

Teresina, 1º de fevereiro de 2013.

Exmos. Srs. Defensores Públicos Regionais,
Venho, à presença de V. Exas, apresentar a Prestação de Constas das atividades
desenvolvidas pela Diretoria das Defensorias Públicas Regionais no ano de 2012.
01.
Apresentação, no inicio de 2012, da Prestação de Contas 2011, objeto do memo-circular
DDPR nº 005/2012;
02.
Apresentação, no início de 2012, do Planejamento Anual para 2012, objeto do memocircular DDPR nº 006/2012;
03.
Realização da I AVALIAÇÃO ANUAL, com o objetivo de coletar a impressão e
avaliação do desenvolvimento dos trabalhos de todos os setores da Defensoria Pública do Estado
do Piauí, apresentada à Defensora Pública-Geral;
04.
Contratação, em decorrência de teste seletivo organizado, na qualidade de servidor
temporário, de três bacharéis em Direito para auxilio nos serviços dos Defensores Públicos de
Parnaíba, Picos e Floriano;
05. Organização preparatória para a remoção ocorrida no interior, em setembro/outubro de
2012, com edição do organograma, confecção do modelo de edital e programação geral da
Remoção, que foi efetivada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública;
06. Realização de vistoria pessoal do Diretor Regional nos Núcleos de Piripiri e Esperantina, para
visualização da estrutura funcional dos núcleos; O Coordenador Auxiliar vistoriou as Defensorias
Públicas de Floriano;
07. Organização, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí,
do I e II Encontro dos Defensores Públicos Regionais (EDERE); o primeiro entre os dias 17 e
18 de maio e o segundo entre os dias 29 e 30 de novembro do ano de 2012;
Os encontros tiveram o escopo de padronizar solução para problemas comuns enfrentados pelos
Defensores que atuam no interior, com a edição de ENUNCIADOS de atuação;
08. Trabalho de colaboração no projeto da Resolução CSDP nº 028/2012, que fixou o modelo
padrão de Relatório de Atividades dos Defensores Públicos;
09. Realização do Relatório Anual de atividades da Diretoria das Defensorias Públicas Regionais,
entregue à Defensora Pública-Geral do Estado;
10. Reunião com os Defensores Públicos que atuam nos presídios no dia 21 de setembro de
2012, para tratar sobre a forma de atendimento dos detentos;
11. Realização das estatísticas mensais e anual de produtividade dos Defensores Públicos
Regionais;

12. Manutenção da atualização da página da Diretoria das Defensorias Públicas Regionais no site
da Defensoria Pública do Piauí, com informações em vários setores, tais como atos normativos
(principais resoluções do Conselho Superior aplicadas aos Defensores Públicos Regionais),
portarias, estatística de produtividade (a estatística mensal de todo o ano de 2012 se encontra na
referida página), eventos etc, de modo a facilitar o acesso às informações institucionais;
13. Busca da melhoria no sistema de internet oferecido nas sedes das Defensorias Públicas
Regionais;
É válido assentar que em todas as cidades em que a OI (empresa que mantém contrato com a
DPE) oferece internet, foi realizada uma alteração do serviço, de maneira a aumentar a
velocidade de conexão. Algumas cidades, muito embora tenha serviço da OI, esta empresa não
disponibiliza novos pontos, por falta de capacidade técnica. Para estas foi aberto processo de
licitação para contratação de outras empresas que oferecem internet.
14. Recadastramento mobiliário e de pessoal das Defensorias Públicas Regionais, para melhor
visualizar as diferenças estruturais entre as sedes da DPE no interior, buscando uma
padronização estrutural;
15. Requerimento de padronização do número de estagiários por Defensor Público do interior, o
que balizou as vagas ofertadas no último teste seletivo de estagiários, inclusive com a previsão de
vagas para todas as Defensorias Públicas Regionais providas quando da realização do certame;
16. Aluguel de imóveis para possibilitar a melhora das sedes das Defensorias Públicas de
FLORIANO, PICOS e SÃO RAIMUNDO NONATO;
17. Com a utilização do suprimento de fundos destinado as Defensorias Públicas Regionais
foram prestados os seguintes serviços:
Despesas

Regional

Aquisição de Água Mineral

Corrente

Conserto da máquina de Xerox

Uruçuí

Conserto do gelágua

Esperantina

Compra de ventiladores

Floriano

Manutenção elétrica

Floriano e José de Freitas

Manutenção de Veículo
Aquisição de Material,
Defensorias Regionais

Parnaíba e São Raimundo Nonato
Pintura

Manutenção de Ar Condicionado

e

Reparos

das

Barras, Uruçuí, Campo Maior e São João do
Piauí
Picos, União, Esperantina, Piripiri, Altos,
Pedro II, São João do Piauí, Corrente, Barras,
Regeneração e Campo Maior

Aquisição de material elétrico
Aquisição de material de informática

Floriano, Corrente
Corrente, Conceição do Canindé, Uruçuí,
Picos e União

Banner’s

Todas

Placas Defensores

Todas

Certo de que ainda há muito a ser feito, informamos que continuaremos a buscar a
otimização da estrutura de trabalho nas Defensorias Públicas Regionais.
Renovamos os protestos de estima e consideração a todos.
MANOEL MESQUITA DE ARAÚJO NETO
DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS

