
 
 
 

UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO 

ATA REUNIÃO 

 

DATA: 08/03/2019 

HORÁRIO: 9 h 

LOCAL: Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária - SEAP 

TEMA: Situação das Unidades Prisionais de Pinheiro e Cururupu. 

 

Às 9 horas, do dia 8, do mês de março, do ano de 2019, reuniu-se os Juízes da Comarca de Pinheiro, 

Dra Tereza, Dr. Rodrigo Nina, o Juiz de Cururupu Dr Douglas, o Secretário de Administração 

Penitenciária, Murilo Andrade e Gerson Lelis, representando a UMF, a reunião foi presidida pelo Dr. 

Murilo Andrade, iniciou-se a pauta da presente reunião, da qual foi solicitado melhorias nas unidades 

prisionais, quanto a regularização de energia, colchões, Viaturas, reparos nas instalações hidráulicas 

(infiltrações), remédios, body scanner e instalação da APAC em Pinheiro, após as falas acima citadas, 

passou-se às deliberações abaixo elencadas: 

I) DAS DELIBERAÇÕES 

a) UPR de Pinheiro 

1) Regularizar a energia no prazo de 30 dias; 

2) Entregar os Colchoes para cada preso no prazo de 30 dias; 

3) Instalações hidráulicas (infiltrações) – fazer os reparos em 15 dias; 

4) Entrega de Medicamentos imediatamente (será encaminhado de imediato) 

5) Disponibilizar mais uma viatura no prazo de 15 dias; 

6) Instalar a APAC  - Aguardar contato com a Secretaria de Estado de Educação para ver 

o espaço; 

7) Implantação da 3ª Vara (solicitar apoio ao Desembargador) após instalada a mobília 

será feita pela SEAP. 

b) UPR de Cururupu 

1) Entregar os Colchoes para cada preso no prazo de 30 dias; 

2) Entrega de Medicamentos imediatamente (será encaminhado de imediato) 

3) Disponibilizar ou trocar o veículo por um maior -  prazo de 15 dias; 

4) Ação de saúde tratamento escabiose; 

5) Solicitado servidores que será verificado a possibilidade no seletivo; 

6) Reforma e Ampliação – em fase de aprovação do projeto, (não foi determinado prazo para 

iniciar) 
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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 Tereza 

Juíza da  2ª Vara de Pinheiro 

 

 

Rodrigo Nina 

Juiz da Comarca da 1ª Vara de Pinheiro 

 

Douglas Aguiar 

Juiz da Comarca de Cururupu 

 

 

Gerson Lelis 

Secretario Adm.UMF/TJMA 

 

  


