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ATA DE REUNIÃO
n° 002/2019

  Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro  do ano de 2019, às 14:30 horas,
reuniram-se no gabinete do DG/PRPJA, o ASPEN Luciano Evangelista Cunha, DG/PRPJA  e
DRAP/SEAP-9ª  RISP,  ASPEN  Carlos  Humberto  de  Castro,  DS/PRPJA,  ADVOGADA  Ângela
Parreira de Oliveira Botelho, Diretora Presidente da 13ª Subseção da OAB-MG,  ADVOGADO
Igor de Oliveira Silva, Diretor Adjunto da 13ª Subseção da OAB-MG, ADVOGADA Kísia Santos
Lima, Presidente da Comissão de Direitos Penitenciários, ADVOGADO Wellington Oliveira de
Moura, Vice-Presidente da Comissão de Direitos Penitenciários, comigo, ASEDS Leandro de Sá
Melazzo, Assessor DRAP/SEAP-9ª RISP, quando foram tratados os seguintes assuntos:

1 – Foi debatido sobre a previsão de contratação sendo informado pelo DG que foi
realizado o processo seletivo, curso preparatório e aguarda-se a homologação do referido
processo por  parte  da Secretaria  de Estado de  Administração Prisional,  não  tendo ainda
previsão de quando os contratados iniciarão os trabalhos;

2 – O advogado Igor questionou o DG, destacando que tem conhecimento do atual
cenário do Presídio “Professor Jacy de Assis”, e pergunta o que poderia ser feito para atender
as demandas dos advogados particulares,  sendo respondido pelo DG que no momento a
Unidade manterá a forma atual de atendimento, pois não há condições logísticas de novas
adequações, o que foi ressaltado e ilustrado pelo DS, sendo que há a possibilidade do retorno
do agendamento, nas condições atuais, ou seja, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das
08:00 às 16:00 hs, limitando-se a 20 (vinte) advogados por dia, com limite de atendimento
de 03 (três) presos por advogado, desde que sendo feito por parte da OAB;

3 – Dra Ângela informa que há a necessidade de organização dos atendimentos, mas
que atualmente a 13ª Subseção da OAB-MG passa por uma reestruturação, inclusive,  de
pessoal o que a impede de assumir a responsabilidade dos agendamentos;

4 – Dr Wellington questiona de fatos pontuais envolvendo ASP que ficam na Portaria,
os quais não liberam a entrada de advogados antes do horário do início dos atendimentos,
sendo informado pelo DG e DS que não procede a informação que de há determinação de
horário de entrada do advogado, sendo permitido e até recomendado de que a entrada se dê
com uma antecedência de 30 (trinta) minutos do início dos atendimentos;

5 – Debatendo sobre os problemas pontuais sobre as dificuldades nos atendimentos
e de movimentação interna dos presos, foi acordado por todos que os problemas encontrados
na realização dos atendimentos deverão ser informados diretamente aos Diretores, 

6 – Foi ressaltado pelo DG que o limite de atendimento é para os presos, ou seja,
caso haja a necessidade do atendimento de 01 (um) preso, por 02 (dois) ou mais advogados,
será contabilizado apenas 01 (um) atendimento;
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7 – O DS destaca as dificuldades nas movimentações internas, por parte dos ASP,
pois sem o agendamento os Agentes tomam conhecimento de quais presos serão atendidos
apenas com a chegada do Advogado na Unidade;

8 – O DG expôs que atualmente há um deficit de cerca de 80 (oitenta) ASP e uma
superlotação de presos, considerável. 

Nada mais foi tratado, dando-se por encerrada a reunião, às 15:30 horas, a qual vai
assinada por todos os presentes.

ASPEN Luciano Evangelista Cunha                         ASPEN Carlos Humberto de Castro
          DR SEAP/9ª RISP                                                            DS/PRPJA
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