Comunicado Especial – Ciclo de Conferências da Defensoria
QUINTA, 28/01

Participe de Reunião Aberta sobre monitoramento do IV Ciclo de
Conferências da Defensoria
Acontece nesta quinta, 28 de janeiro, às 18h, com intérpretes de LIBRAS, reunião sobre o
Plano de Atuação resultante de sua penúltima Conferência Estadual, realizada em 2013
Nesta quinta-feira, 28, haverá uma reunião aberta, transmitida ao vivo pelo canal da
Ouvidoria (www.youtube.com/OuvidoriaGeralDPESP) e via videoconferência para
todas as Regionais da Defensoria no Estado, sobre a implementação das Diretrizes do IV
Ciclo de Conferências da Defensoria (2013). A atividade é aberta, gratuita, conta com
tradução Português-LIBRAS-Português e se inicia às 18h.
Na IV Conferência Estadual da Defensoria, realizada em dezembro de 2013, uma das diretrizes aprovadas foi
“promover audiências públicas trimestrais, com
convocação obrigatória dos delegados das
Conferências da Defensoria Pública de São Paulo DPESP, para prestação de contas e monitoramento
da implementação das diretrizes aprovadas nos Ciclos de Conferências, a contar do último dia da Conferência
Estadual”.
A Defensoria assumiu o compromisso de realizar essas audiências públicas de seis em seis meses. A última foi
realizada em julho de 2015. A nova audiência pública acontecerá nesta quinta-feira, 28, a partir das 18 horas,
em todas as sedes de Regionais – que vão se comunicar com a capital por videoconferência.
Plano de Atuação e novo Ciclo de Conferências
O Plano Anual da Defensoria, feito a partir das Diretrizes da Conferência Estadual de 2013, foi aprovado pelo
Conselho Superior da instituição em junho de 2015, contando com a redação integral de 33 das 50 diretrizes
aprovadas na última Conferência Estadual. 16 foram alteradas e uma foi suprimida do plano. Agora, os
Núcleos Especializados e os órgãos da Administração devem apresentar os resultados de implementação
dessas propostas.
Entre agosto e dezembro de 2015, foi realizado um novo Ciclo de Conferências, para que a Sociedade Civil
pudesse apresentar suas novas demandas prioritárias para atuação da instituição. A Defensoria deverá
observar as 50 diretrizes aprovadas em seu plano de atuação e, a partir de junho de 2016, iniciar o
monitoramento da implantação dessas propostas.
Para fazer valer as Diretrizes aprovadas anteriormente e prosseguir vendo de perto como a Defensoria
corresponde às expectativas populares, é importante participar. Vamos colar na Defensoria!

 Para ver o relatório de monitoramento das 50 diretrizes aprovadas em 2013, acesse o
link: http://spfapp01.defensoria.sp.gov.br/monitoramento/

 Assista ao vídeo da audiência pública do dia 17 de julho de 2015:
http://bit.ly/MonitoramentoDPESP_Jul2015
 Assista ao vídeo da audiência pública do
http://bit.ly/MonitoramentoDPESP_Dez2014

dia

3

de

dezembro

de

2014:

 Para conhecer as 50 diretrizes aprovadas no último Ciclo, em dezembro de 2015, acesse
o link: http://bit.ly/DPESP-Conferencia2015

Serviço:
Audiência Pública sobre implementação das Diretrizes da IV Conferência Estadual da
Defensoria
Quando: 28/01/16, quinta, às 18h
Onde: rua Boa Vista, 200, mezanino – com transmissão e interação online em todas
as sedes de Regionais da Defensoria (veja a lista de Regionais na página:
http://bit.ly/DPE-Regionais)
Atividade aberta e gratuita
Com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
*Versão aberta deste comunicado também disponível no site da Ouvidoria, na página de Boletins Informativos:
http://bit.ly/OGDPESP-Boletins

Saiba mais e acompanhe
Acesse a página da Ouvidoria na internet; acompanhe a Ouvidoria nas redes sociais:

Twitter

Facebook

Google +

Youtube

Equipe da Ouvidoria-Geral

Ouvidor-Geral
Assessora Técnica
Assistente Técnica II
Assistente Técnico I
Assistente Técnica I
Agente de Defensoria
Agente de Defensoria
Oficiala de Defensoria
Oficial de Defensoria
Oficial de Defensoria
Oficiala de Defensoria
Estagiário de Comunicação
Estagiário de Ensino Médio
Estagiária de Administração

Alderon Costa
Cristina Uchôa
Mariana Chies S. Santos
Pedro Davoglio
Rachel Taveira
Elio Okazaki
Priscila Rodrigues
Maria Cristina Salerno
Renato Domingos Junior
Roberto Santos
Suelen Moraes
Diego Rodrigues Silva
Vitor Araújo Melgaço
Viviane da Silva Baroni

Se não desejar receber estes comunicados, por favor envie uma mensagem com o título “DESCADASTRAR” para
ouvidoria@defensoria.sp.gov.br

