
ATA DO 10º ENCONTRO PARA A FORMAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS
E JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Dia 20 de Março de 2018 às 15h  - Auditório da Defensoria Pública do Estado do Maranhão 

As instituições participantes: Unidade de Monitoramento Carcerário - UMF TJMA, Núcleo de Estudos da

Violência da UFMA, Núcleo de Estudos do Estado, Segurança Pública e Sociedade da UFMA, Núcleo de

Execução Penal da Defensoria Pública – NEP/ DPE. 

Deliberações Aprovadas:

� Alterações no Projeto foram apresentadas apenas pelo msr. Railander Quintão;

� O andamento processual está ocorrendo normalmente na UFMA);

� o Desembargador Froz Sobrinho indica que a assinatura do convênio entre a UFMA e o TJMA seja 

no 2º semestre de 2018, haja vista que teremos a chancela da ESMAM;

� A Professora Rosangela sugere que o termo vigore entre setembro de 2018 e setembro de 2020, a 
partir de duas opções: inicia-se o processo e depois o termo de acordo para depois iniciar o Projeto a 
partir de três eixos:

➢ Regimento Interno;
➢ Competências das Instituições;

➢ levantamento dos dados e registros de cada instituição;

� Dr. Fernando afirma preocupação em levantar propostas de atuação de cada instituição junto ao 

ODH, a partir das demandas específicas de cada uma;

� o Professor Aleandro ressalta a importância de se trabalhar a estrutura metodológica que será 
adotada no ODH. Este alinhamento institucional é uma forma de atuação inovadora;

� O Delegado Maymone afirma a importância de se respeitar a natureza de trabalho de cada instituição
para a coleta e tratamento dos dados;

� O Dr. Fernando lembra a importância do Termo de Compromisso;

� O Comandante Aritanã lembra a importância de se convocar para o ODH o Corpo de Bombeiros;

� Cada participante da reunião lera o Projeto e devolverápara a Professora Rosângela até amanhã.

Eu, Ariston Apoliano Chagas Junior, Coordenador Executivo da UMF/TJMA e membro do Observatório 

de Direitos Humanos do Maranhão, redigi esta ATA que vai abaixo assinada pelos presentes: 
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