DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO PIAUÍ
DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS
_________________________________________

Memo-circular nº 006/2012-DDPR

Teresina, 03 de fevereiro de 2012.

Exmos Srs. Defensores Públicos que atuam no interior,

Venho, através do presente, apresentar a Vossas Excelências o
PLANEJAMENTO ANUAL PARA 2012, que reune um conjunto mínimo de atividades a
serem desenvolvidas em prol da melhor estruturação das Defensorias Públicas Regionais:
- Realização de manutenção na estrutura funcional das Defensorias Regionais;
- Manutenção na estrutura imóvel das Defensorias Regionais;
- Revisão da Resolução nº 014/2011 do CSDP, de modo a requerer sua alteração,
nos pontos em que apresente alguma falha;
- Realização de capacitação dos Defensores Públicos, servidores e estagiários, em
convênio com a Escola Superior da Defensoria Pública, em diversos temas relacionados à
atuação da Defensoria Pública;
- Realização de Projeto de criação de um Núcleo especializado em processos de
alta complexidade, em processos que expõem o Defensor Público a perigo pessoal e iniciação
no tribunal popular do juri;
- Realização de evento cultural-institucional, também em parceria com a Escola
Superior da Defensoria Pública do Piauí, voltado para a padronização das atividades dos
Defensores Públicos que atuam no interior;
- Realização de vistoria em todas as Defensorias Públicas Regionais, catalogando
os problemas principais, com o fim de melhorar a estrutura geral da Instituição;
- Busca pela otimização do sistema de comunicação entre os Defensores do
interior e entre estes e os Defensores da capital;
- Informatização plena, até o fim de 2012, de todos os dados relacionados ao
arquivamento dos relatórios e estatística das Defensorias Regionais;
- Melhora no sistema de internet nas Defensorias Públicas Regionais, prestando o
serviço onde ainda não seja disponível e aumentando a velocidade onde já exista;
Aproveito o ensejo para renovar protesto e estima e consideração.
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DIRETOR DAS DEFENSORIAS PÙBLICAS REGIONAIS

