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o Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma regimental ao Poder
Executivo, notadarnente à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, a necessidade de
estruturar a Escola de Estudos e Pesquisas Penitenciárias - ESEP para poder atender
melhor os servidores e a comunidade.
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Indica ao Poder Executivo a necessidade de
estruturar a Escola de Estudos e Pesquisas
Penitenciárias - ESEP para poder atender
melhor os servidores e a comunidade.

TERMOS DO § . o DO I
ARTIGO 188 DO
REGIMENTO INTERNO I
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INDICAÇÃO

Plenário das deliberações, 18 de abril de 2017.
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JUSTIFICATIVA
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Assembleia leg;s/at;va de Rondôn;a

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo expor a necessidade de estruturar a Escola de

Estudos e Pesquisas Penitenciárias ._.ESEP.
Os cursos ministrados aperfeiçoam os conhecimentos e o trabalho dos

servidores da Secretaria de Justiça, o que refletirá no melhor atendimento à sociedade.
Alguns itens necessários estão dispostos a seguir:
1. Itens Administrativos:

../ Acesso à internet

./ Veículo

../ Notebook

../ Ar condicionado em pleno funcionamento

../ Orçamento para cursos
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2. Itens para Cursos

../ Bastão tonfa (há disponibilidade na PM)

../ Protetores auriculares

../ Alvos (estão acabando os doados pelo DEPEN)

./ Armas que foram recolhidas

./ Abafador para instrutores

./ Grampeador de tapeceiros para fixar alvos

../ Impressora para confeccionar certificado.

3. Itens para Curso no Interior
./ Liberação de diárias
./ Liberação de equipamentos (armas, spark e cartuchos) .
../ Disponibilidade de veículo com carroceria.

4. Recurso e implementação do Projeto ESEP:
./ Projeto já apresentado ao Governador e aos secretários.

Semelhante ao Proerd, da PM. Tem por objetivo aproximar o
Agente da sociedade através de palestras em escolas, e no
segundo momento trazer alunos de escolas públicas para práticas
de artes maciais e aulas de informática no laboratório. Os
computadores que havia na ESEP estão sendo distribuídos nas
unidades.
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Diante da real necessidade da ESEP, peço o apoio dos nobres pares para a
aprovação da indicação.

Assembleia Legis/ativa de Rondônia

..


