Defensoria Pública em Uberlândia lança Mutirão Direito a Ter Pai, na
Câmara Municipal

Por Ascom em 4 de outubro de 2017

A Defensoria Pública em Uberlândia realizou, na segunda-feira (02/10), no Plenário da Câmara Municipal da
comarca, o lançamento do Mutirão Direito a Ter Pai, a convite do presidente do Legislativo municipal, Alexandre
Nogueira, e do vereador Vilmar Resende. O mutirão será realizado no dia 27 de outubro.
Presentes na solenidade, o coordenador Local em Uberlândia, Clayton Rodrigues Sabino Barbosa, o membro
do Conselho Superior, Fernando Orlan Pires Resende, o coordenador da Regional Triângulo II, Evaldo
Gonçalves da Cunha, e os defensores públicos Gustavo Humberto Ramos, Pablo Henrique Pimenta Farinha e
Wagner Ramos Diniz.

Da esquerda para a direita: Os defensores públicos, Pablo Pimenta e Wagner Diniz; o membro do Conselho
Superior, Fernando Orlan; o coordenador Local em Uberlândia, Clayton Rodrigues; o presidente da Câmara em

exercício, vereador Ronaldo Alves; o coordenador da Regional Triângulo II, Evaldo Gonçalves; e o defensor
público, Gustavo Ramos (Foto Denilton Guimarães)
Na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara em exercício, vereador Ronaldo Alves, ressaltou a parceria
da Câmara com a Defensoria Pública, realçando a alegria com que recebia os defensores públicos para o
lançamento do Mutirão Direito a Ter Pai.
O vereador Vilmar Resende, autor do requerimento, por sua vez, destacou o trabalho realizado pela Defensoria
Pública junto à população carente.
Em sua explanação, o coordenador Local, Clayton Rodrigues, agradeceu aos parceiros da Defensoria Pública
no projeto, “o que permite atender parcela da população a alcançar os seus direitos”. O defensor público
destacou, ainda “a importância do Mutirão na solução de demandas de maneira extrajudicial”.
Já o conselheiro Fernando Orlan revelou que entre 60 a 80 crianças nascem mensalmente em Uberlândia e
não são reconhecidas pelos pais, gerando dificuldades para elas na medida em que crescem. O Mutirão
permite corrigir esta falha, realçou.
Fonte: Ascom/DPMG, com informações da Câmara Municipal de Uberlândia (04/10/2017)

