DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO PIAUÍ
DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS
_________________________________________

Memo-circular nº 005/2012-DDPR

Teresina, 03 de fevereiro de 2012.

Exmos. Srs. Defensores Públicos com atuação no interior,
Venho, à presença de V. Exas, apresentar a Prestação de Constas das
atividades desenvolvidas em favor da melhoria da estrutura das Defensorias Públicas
Regionais no ano de 2011, que dentre outras, estão a seguir descritas:
01. Finalização e defesa do Projeto que alterou a forma de trabalho da Defensoria Pública
no interior, que culminou com a edição da Resolução CSDP nº 014/2011; A minuta da
Resolução foi realizada pela Diretoria e aprovada quase em sua totalidade pelo Conselho
Superior da Defensoria Pública;
02. Modernização do sistema de comunicação e envio de relatórios, memorandos e pedidos
em geral, através de e-mail institucional;
03. Destinação de um Suprimento de Fundos próprio, voltado diretamente aos pequenos
gastos no interior do Estado, que embora limitado, possibilitou, dentre outras, a realização
dos seguintes serviços:
- Altos: Pequena reforma no banheiro e estrutura funcional do Núcleo;
- Corrente: Pintura no Núcleo, reforma da impermeabilização para evitar
alagamento por conta das chuvas e conserto de móveis;
- Campo Maior: Pequena reforma de reforço da segurança do Núcleo, conserto do
frigobar e aplicação do insufilme no carro do núcleo da mulher etc.;
- Floriano: Pequena reforma em Gabinete do Defensor Público para alocar a 3ª
Defensoria Pública de Floriano e sala para estagiários e aplicação de película fumê no carro
do núcleo da mulher;
- São João do Piauí: Aquisição de cartucho de tinta para impressora, não fornecido
pelo almoxarifado da Defensoria Pública;
- Piripiri: Reforma do estofamento de cadeiras, limpeza dos ar-condicionados,
reforma do gesso do Núcleo, aquisição de alguns itens de informática etc.;
- Pedro II: conserto da instalação elétrica etc;
- Uruçui: Conserto de ar-condicionado e recarregamento do toner da impressora;
- São Raimundo Nonato: aplicação do insufilme no carro do núcleo da mulher.
- confecção de carimbos para Defensor Público e Gerentes de Regional;
- aquisição de tinta para pintura dos núcleos;
04. Efetiva instalação dos Núcleos de Proteção da Mulher Vítima de Violência nas
Defensorias Públicas de Parnaíba, Campo Maior, Floriano e São Raimundo Nonato;

- Os Núcleos foram equipados com material de informática, cadeiras, mesas de
atendimento e veículo automotivo;
- Foram contratados, por terceirizada, salvo em São Raimundo Nonato, um
motorista para cada Núcleo especializado;
05. Contratação de servidores terceirizados para auxílio administrativo dos Defensores
Públicos em Corrente, Paulistana e Esperantina;
06. Inclusão de 03 vagas de servidores temporários na qualidade de auxiliar jurídico, através
de Teste Seletivo organizado pela ESDEPI, destinados às Defensorias Públicas de
Parnaíba, Picos e Floriano;
07. Organização preparatória para a remoção ocorrida no interior, com edição do
organograma, confecção do modelo de edital e programação geral da Remoção, que foi
efetivada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública;
08. Realização de vistoria pessoal do Diretor Regional nos Núcleos de Altos, Campo
Maior, Piripiri, Pedro II, Floriano e Picos, para visualização da estrutura funcional dos
núcleos;
09. Melhoria da estrutura funcional de vários Núcleos da Defensoria no interior, entre
outros:
- Parnaíba: Recebeu novos móveis e material de informática e foi alugado um novo
imóvel para instalação da Defensoria Pública, reconhecida como uma das piores do
Estado;
- Picos: Recebeu novos móveis e material de informática e foi alugado um novo
imóvel para instalação da Defensoria Pública, reconhecida como uma das piores do
Estado;
- Floriano: Recebeu novos móveis e material de informática; Foi determinado aos
Defensores Públicos que indicassem um novo imóvel para ser alugado, mas que até
agora não foi encontrado, por falta de disponibilidade na cidade de Floriano;
- Campo Maior: Recebeu novos móveis e material de informática;
- Piripiri: Recebeu novos móveis e material de informática;
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

