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DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

DIRETORIA DAS DEFENSORIAS PUBLICAS REGIONAIS

Memo n® 101/2017 - DDPR Teresina-PI, 10 de fevereiro de 2017.

A Vossa Excelência

Dr. Ivanovick Feítosa Dias Pinheiro
Diretor Administrativo e Financeiro

Assunto: Locação de imóvel Defensoria Publica de José de Freitas

Exmo. Sr. Diretor,

Venho através deste, para requerer AUTORIZAÇÃO para
REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL para  a sede da Defensoria
Pública em José de Freitas - PI.

Destacamos que atualmente a Defensoria Pública em José de
Freitas - PI, funciona nas dependencias do Juizado Especial da Comarca, em 01

(uma) sala pequena, cerca de 6m^ (seis metros quadrados), que mal cabe a Defensora
Publica, a secretaria e o estagiário voluntário,  e o que por certo não se encontra

dentro dos padrões imobiliários traçados recentemente pela Defensoria Publica do
Estado.

Ressalte-se que a sala não permite atendimento reservado do

assistido, vez que a mesa da secretária fica na mesma e única sala de atendimento, a

qual só possui uma única cadeira para assistido. Ademais, a sala não conta com
banheiro privativo; não há frígobar _ou gelágua da Defensoria e, com frequência, na
sede do juizado também não há fornecimento de água.

Desta maneira, pedimos a autorização para contratação de

novo imóvel capaz de fornecer a instalação de 01 gabinete de Defensor Público, Sala
de Atendimento e Recepção, bem como de todo o mobiliário necessário ao
funcionamento do núcleo.

Aproveito o ensejo para renovar protestos da mais alta estima e
consideração.

Atenciosamente,

(/y C'
ANDRÉA DE JESUS CARVALHO

DIRETORA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS

DEFENSORA PÚBLICA DE JOSÉ DE FREITAS-PI
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