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COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

 

A aula inaugural da primeira turma do Defensoras Populares foi 

realizada no dia 14 de setembro de 2019, na sede da Associação de Moradores 

do Itararé (AMI), com a presença do Defensor Público Geral, Erisvaldo 

Marques dos Reis e da Subdefensora Pública Geral, Carla Yáscar Bento 

Feitosa Belchior.   

Essa turma especificamente 

certificados em solenidade realizada no auditório da Casa de Núcleos da 

Defensoria, no dia 06 de dezembro de 2019

prestigiadas por Defensoras e Defensores Públicos, além de representantes de 

Órgãos e Instituições voltados para a promoção dos Direitos Humanos e 

defesa das mulheres. 
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DADM/DPE/PI 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS – CPP/DPE/PI 

 

A aula inaugural da primeira turma do Defensoras Populares foi 

realizada no dia 14 de setembro de 2019, na sede da Associação de Moradores 

do Itararé (AMI), com a presença do Defensor Público Geral, Erisvaldo 

Reis e da Subdefensora Pública Geral, Carla Yáscar Bento 

Essa turma especificamente formou 26 mulheres,  que receberam seus 

certificados em solenidade realizada no auditório da Casa de Núcleos da 

Defensoria, no dia 06 de dezembro de 2019, oportunidade em que foram 

prestigiadas por Defensoras e Defensores Públicos, além de representantes de 

Órgãos e Instituições voltados para a promoção dos Direitos Humanos e 
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