DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO PIAUÍ
DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS
_________________________________________

Memo-circular nº 003/2012-DDPR

Teresina, 25 de janeiro de 2012.

Exmos. Srs. Defensores Públicos com atuação no interior,

Venho, através do presente, para informar que a Diretoria das Defensorias
Regionais finalizou o arquivamento dos documentos relacionados a 2011 e em breve
apresentará uma Prestação de Constas das atividades realizadas em 2011 e o Planejamento
Anual para 2012.
Ainda relacionado com a apuração dos pontos positivos e negativos das
atividades desempenhadas por esta Diretoria, resolvemos elaborar uma AVALIAÇÃO
ANUAL, que, a pedido da Exma Sra. Defensora Pública-Geral, passará por todos os
ógrãos vinculados à Defensoria-Geral, porém sendo mais detalahado quanto esta Diretoria.
A Avaliação Anual foi pensada com a intensão de realmente servir para um
balizamento de atuação e alteração de forma de trabalho não aprovada pelos Defensores
Públicos lotados no interior. Desta maneira, foi dividido em duas partes, sendo que na
primeira o Defensor Público deve se identificar e na segunda não é permitida a
identificação.
Para viabilizar o envio da Avaliação Anual, principalmente da segunda parte,
onde o Defensor Público não pode se identificar, foi criado um e-mail temporário:
avaliacaoregional@defensoria.pi.gov.br, com senha inicial (que pode ser alterada ao longo
do tempo): regional.
Pois bem, preenchida a Avaliação Anual o Defensor Público envia o arquivo
contendo a Primeira Parte, do e-mail pessoal para o e-mail acima indicado. A Segunda
Parte o Defensor Público deve enviar do e-mail avaliacaoregional@defensoria.pi.gov.br
para ele próprio, de modo que na caixa de entrada do referido endereço eletrônico não
constará indício algum de quem tenha sido o autor do e-mail. Qualquer dúvida quanto a
este procedimento, falar com Cássio James no telefone: (086) 3322-3532 ou (086) 99866739.
A seriedade do procedimento dependerá do cuidado de V. Exas, que não
poderão alterar a senha do e-mail indicado e nem deletar qualquer e-mail recebido.
O prazo final para a entrega da Avaliação Anual será o dia 1º de fevereiro,
quando o e-mail perderá sua validade.

Na confiança de que todos participarão da Avaliação, que tem por escopo
melhorar os serviços dos órgãos administrativos da Defensoria Pública, aproveitamos o
ensejo para renovar protesto de estima e consideração a todos.
MANOEL MESQUITA DE ARAÚJO NETO
DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS

