
UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO
ATA DE REUNIÃO

DATA: 15/03/2019

HORÁRIO: 14 h

LOCAL: Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária - SEAP

TEMA: Situação da Unidade Prisional de Itapecuru-Mirim.

Às 10 horas, do dia 15, do mês de março, do ano de 2019, reuniu-se a Juíza da Comarca

de  Itapecuru-Mirim,  Dra.  Mirella  Freitas,  a  Promotora  de  Justiça,  Karla  Alencar,  o

Secretário  de Administração Penitenciária,  Murilo  Andrade,  o  Secretário  Adjunto de

Logística e Inovação Penitenciária, Francisco Gomes Barradas, a Secretária Adjunta de

Atendimento  e  Humanização  Penitenciária,  Kelly  Cristina,  a  Supervisora  de

Metodologia  APAC,  Rayanna  Chaves,  Ariston  Apoliano,  Coordenador  Executivo  da

UMF.

A  Dra.  Mirella  elencou  os  problemas  encontrados  na  UPR  de  Itapecuru-Mirim,

perguntou  sobre  a  possibilidade  da  construção  de  um  poço  para  melhoria  do

abastecimento de água da unidade prisional e relatou também problemas na iluminação.

A Dra Mirella informou ao secretário que não conseguiu colocar os presos do regime

semiaberto para a sala de aula da unidade prisional e consequente transferência da sala

de aula para o galpão multiuso, porque o diretor da unidade a informou que por conta de

uma instrução normativa, não poderia utilizar o galpão para tal atividade e comunicou

que 3 internos da UPR de Itapecuru atuarão na separação de recicláveis da unidade

prisional que serão entregues à cooperativa. A Supervisora Rayanna informou que na

APAC Itapecuru há vagas disponíveis e presos para serem transferidos a APAC, porém

não há colchões para tais internos.

Ouvindo isso passou-se às deliberações:
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I) DAS DELIBERAÇÕES

1) A Juíza dará um retorno a SEAP sobre o que será feito com os automóveis que

encontram-se  na  unidade  prisional;2)  Foi  aberta  uma  ordem  de  serviço  para

melhoria da iluminação da unidade;

3) O galpão multiuso será utilizado para sala de aula e a secretária adjunta Kelly

fará o levantamento do que será necessário para a adaptação do alojamento dos

presos em regime semiaberto;

4) O secretário emprestará 10 colchões para a APAC de Pedreiras;

5) O Coordenador Executivo Ariston se comprometeu em verificar a situação dos

presos provisórios que estão em cárcere há mais de 100 dias, dos internos que não

têm condições de pagar pela fiança a ele estipulada e dos processos sem guias de

execução.

II) CONCLUSÃO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário agradeceu a presença de todos e declarou

encerrada a reunião. Lavrou-se a presente Ata que vai assinada por todos.
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