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NOTÍCIAS
AUTONOMIA DA DPU É TEMA DE REUNIÃO EM BELO HORIZONTE (MG)
 

Belo Horizonte, 13/02/2013 – O defensor público-chefe da Defensoria Pública da União em Minas Gerais (DPU/MG),
Luiz Henrique Correa, se reuniu na última quinta-feira (7) com o deputado federal Bernardo Vasconcellos (PR-MG)
para  pedir  apoio  do partido à  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  Constitucional  (PEC) 207,  em tramitação  no
Congresso Nacional. A PEC altera o Artigo 134 da Constituição Federal e confere à DPU  autonomia funcional e
administrativa,  bem como iniciativa de proposta orçamentária.  O defensor Guilherme Machado Mattar,  que está à
frente do 2º Ofício Cível Especial da unidade, também participou do encontro.

Bernardo Vasconcellos, um dos membros da comissão especial que analisa a PEC, se comprometeu a buscar o apoio
do PR para aprovação da emenda, sem alterações, ainda no primeiro semestre de 2013. Vasconcellos destacou ainda
a  importância  da  DPU  para  o  atendimento  da  população  carente  e  a  necessidade  de  maior  estruturação  da
Defensoria, a exemplo do que com outras instituições essenciais à Justiça e de perfil constitucional.

“É importante a autonomia da instituição para que possamos crescer, adequar nossa estrutura de atendimento e levar
a Defensoria a outros municípios do Estado, já que hoje estamos presentes apenas em Belo Horizonte, Uberlândia e

Juiz de Fora”, concluiu Luiz Correa.

Atualmente, a Defensoria Pública da União conta com 481 defensores federais. Em 2011, foram realizados um milhão e duzentos mil atendimentos à população brasileira.
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