
LIDO NA. SESS,\O DO DIA

9ou

~c,

REQUERI

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV

Requer à Mesa Diretora voto de louvor para os
servidores da Penitenciária Regional Dr. Agenor
Martins de Carvalho, no município de Ji-
ParanálRO.

o Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, nos termos do artigo 181, XII,
do Regimento Interno, voto de louvor para os servidores da Penitenciária Regional Dr. Agenor
Martins de Carvalho, no município de Ji-Paraná/RO.

Plenário das deliberações, 22 de março de 2017.
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JUSTIFICATIV A

Nobres Parlamentares, •
O requerimento tem por finalidade louvar as constantes atuações dos servidores da

Penitenciária Regional Dr. Agenor Martins de Carvalho, localizada na Estrada do Nazaré, km 4,5 -
Setor Rural, no município de Ji-Paraná/RO, que tem evitado fugas, motins e mortes.

Essa unidade prisional foi construída há décadas e há muito tempo não atende mais
os requisitos de segurança, salubridade e ressocialização, pois a estrutura é arcaica e extremamente
frágil, mesmo após passar por dezenas de minirreformas.

Somente nos meses de fevereiro e março de 2017, ocorreram 5 tentativas de fugas na
unidade, justamente porque a estrutura é extremamente antiga, frágil e não possui a menor
condição de abrigar apenados.

Está rotineiro encontrar túneis e grades serradas nessa penitenciária, e que somente
graças ao esplendoroso trabalho dos agentes penitenciários não ocorreram fugas ou mortes nos
últimos dias.

No último dia 22 de março de 2017, apenados serraram as grades dos
subiram a passarela que dá acesso às guaritas de observação e avançaram no agente p
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que ali se encontrava. Após terminar os disparos por acabar as munições, o servidor foi alcançado e
houve luta corporal com um apenado.

Por proteção de Deus, o servidor não foi jogado de cima da guarita, o que
certamente o mataria. Felizmente os demais servidores chegaram para dar apoio nessa guarita e
conseguiram imobilizar o apenado agressor, e os demais apenados recuaram.

Os servidores do plantão "Delta", presentes quando ocorreram estes fatos, é
composto pelos servidores: Jonas Lima de Oliveira (comissário), Ivete Pereira de Freitas, Eliane
Delarmelina, Anderson Rodrigues da Silva, Claudemir Barbosa dos Santos, Douglas Marcos R.
Teleken, Edmilson Dias da Silva, João Fernando C. Fumagalli, João Gomes Paulino, Joel Louredo
Sobrinho, Leovir Antônio dos Reis e Joel Araújo.

Essa penitenciária tem efetivo muito baixo e comumente abriga mais de 460 presos,
enquanto a sua capacidade é para pouco mais de 100 apenados, gerando superlotação de
aproximadamente 500%, além do armamento ser insuficiente.

Portanto, em que pese a precária condição da unidade prisional, os servidores têm
conseguido a duras penas manter o controle e impedir fuga de prisioneiros, merecendo
congratulação pela bravura demonstrada.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares para aprovar este
requerimento.
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