UNIDADE DE MONITORAMENTO CARCERÁRIO
ATA DE REUNIÃO

DATA: 15/03/2019
HORÁRIO: 15 h
LOCAL: Gabinete do Secretário de Administração Penitenciária - SEAP
TEMA: Situação da Unidade Prisional de Viana.
Às 15 horas, do dia 15, do mês de março, do ano de 2019, reuniu-se a Juíza da Comarca de Viana, Dra.
Odete Trovão, 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 e
Ariston Apoliano, Coordenador Executivo da UMF.
A Dra. Odete elencou os problemas encontrados na UPR de Viana começando com a demora para
conclusão da obra, a falta de um poço para abastecimento de água da unidade prisional e de uma
melhoria no sistema de esgoto, além de uma cela para triagem dos internos. A juíza questionou a falta
de uma Terapeuta Ocupacional na unidade, o que estava gerando um problema no controle e qualidade
das frequencias dos internos. A Dra Odete, juntamente com a supervisora da Metodologia APAC,
informou que a APAC Viana está somente com a metade da capacidade ocupada. Por fim a juíza
mostrou-se insatisfeita com o procedimento utilizado caso as pessoas monitoradas através da
tornozeleira eletrônica violassem o equipamento. Ouvindo isso passou-se às deliberações:

I) DAS DELIBERAÇÕES

1) A SEAP na pessoa do Secretário Adjunto Barradas, chamará a empresa responsável pela
reforma da UPR Viana para uma reunião, onde discutirão a possibilidade das obras serem
retomadas já no dia 25 de março de 2019;
2) Ficou cogitada a possibilidade de transferir inernos de outras unidades prisionais para a
APAC Viana;
3) Foi proposto pelo Coordenador Executivo da UMF, Ariston, uma reunião com a SEAP, MP,
Magistrados e representantes da SSP para tratar sobre os procedimentos de monitoramento
eletrônico;
4) A terapeuta ocupacional, se apresentará na UPR de Viana no dia 19 de março de 2019;
5) Foi determinada a data da próxima reunião para o dia 03 de maio de 2019.
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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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