
UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO
ATA DE REUNIÃO

DATA: 15/03/2019

HORÁRIO: 16 h

LOCAL: Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária - SEAP

TEMA: Situação da Unidade Prisional de Pedreiras e APAC de Pedreiras.

Às 16 horas, do dia 15, do mês de março, do ano de 2019, reuniu-se a Juíza da Comarca de Pedreiras,

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

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

Atendimento  e  Humanização  Penitenciária,  Kelly  Cristina,  a  Supervisora  da  Metodologia  APAC,

Rayanna Chaves Araújo e o Coordenador Executivo da UMF, Ariston Apoliano.

A Dra Ana Gabriela,  juíza da Comarca de Pedreiras,  perguntou ao Secretário quando as obras da

Unidade Prisional de Presidente Dutra seriam concluídas o secretário Adjunto informou a juíza que a

conclusão das  obras  em Presidente  Dutra  está  prevista  para  o  fim de  julho.  O secretário  adjunto

informou  também  que  a  prefeitura  de  Pedreiras  está  instalando  um  consultório  odontológico  na

Unidade  Prisional  do  município,  além  de  ceder  dentistas  para  realizarem  os  atendimentos.  O

consultório  será  entregue  dia  23  de  março  de  2019.  A  juíza  solicitou  novamente  um  esforço

concentrado entre a SEAP e a UMF, para juntos verificarem a situação dos processos, na maioria ela

disse que é a falta de guia, que não tem, ou não foi juntado no sistema VEP e quando tem, é enviada a

comarca sem a documentação do interno; O Coordenador Executivo Ariston,  informou que atuará

nessa situação em conjunto com os EPJ’s disponibilizados pelo secretário Murilo. Após as falas acima

citadas, passou-se às deliberações abaixo elencadas:

I) DAS DELIBERAÇÕES

1) Prazo para o fim de Julho para que a SEAP conclua as obras de Presidente Dutra.

2) Transferir os presos de Presidente Dutra para as UPR’s de Colinas e Barão de Grajaú até o

mês de maio – responsabilidade da SEAP.

3)  Fazer  um  mutirão  para  analisar  a  situação  de  guias  de  execução  e  situação  de  presos

provisórios – responsabilidade da SEAP (EPJ e ADM) e UMF
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II) CONCLUSÃO:

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

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

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

(SEAP/MA)

Ana Gabriele

Juíza da Comarca de Pedreiras

 Gerson Lelis Costa
Secretario Adm. UMF/TJMA

 


