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INDICAÇÃO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV

Indica ao Poder Executivo, com cópia à
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, a
necessidade de desativar definitivamente a
Penitenciária Estadual Ênio dos Santos
Pinheiro, no município de Porto Velho-RO.

o Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma regimental ao Poder
Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, a necessidade de
desativar definitivamente a Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Rinheiro, localizada
na Estrada da Penal, KM 4,5- Zona Rural, no município de Porto Velho-RO.

Plenário das deliberações, 23 de março de 2017.

~ ==-==--=.'c. ---=-- -.....\
ANDERSONDOSINGEPERON

Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo a desativação definitiva da Penitenciária

Estadual Ênio dos Santos Pinheiro, localizada na Estrada da Penal, KM 4,5- Zona Rural,
no município de Porto Velho-RO.

Essa unidade prisional foi construída em 1981 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.

Recentemente, há poucos meses atrás, em uma briga entre facções pelo
menos oito presos morreram, queimados e asfixiados por fumaça 1.

I http://oglobo.globo.com/brasil/briga-entre-duas-faccoes-deixa-ao-menos-18-mortos-em-dois presidios- e-
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Essa penitenciária comumente abriga mais de 700 presos, enquanto a sua
capacidade é para 180 apenados/, gerando superlotação de aproximadamente 300%.

Ademais, não possui nem efetivo de servidores e nem armamento em
quantidade suficiente.

Outrossim, constantemente ocorrem fugas dessa unidade porque a
estrutura não possui o mínimo de segurança exigido, portanto já não atende mais o
interesse público.

Sabe-se que as outras unidades do Estado de Rondônia também estão
superlotadas, mas ainda existem unidades que comportam apenados, sobretudo no
interior do Estado, e outras estão prestes a serem inauguradas.

Afim de evitar que ocorram maiores tragédias, a exemplo do que ocorreu no
mundialmente conhecido caso "Massacre do Urso Branco", indicamos a necessidade
premente de desativação definitiva dessa unidade prisional.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação da indicaç/

2 https://www.tjro.jus.br/noticias/item/4574-presidio-enio-dos-santos-pinheiro-esta-com-258- 8-de-preso -a .
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