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REQUERIMENTO

Requer à Secretaria de Estado de
Justiça - SEIUS informações I
referentes à regionalização de
Unidades prísionais.

I
O Parlamentar que subscreve, nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI c/c Art. 46 e I

c/c Art. 31, § 3o da Constituição Estadual e Art, 67, II c/c Art.l46, IX c/c Art. 172 e c/c Art. 179 do
Regimento Interno, requer à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS informações referentes à I'

regionalização das unidades prisionais no Estado de Rondônia, especificadas a seguir: I
1) Quais unidades prisionais serão regionais e em quais municípios? i
2) Qual o quadro lotacional destas unidades prisionais (art. 52, LC n" 68/1992)7
3) Com a regionalização, continuará existindo superlotação de presos? Aumentará?
4) Os servidores terão a possibilidade de optar serem lotados em unidades próximas

ao município que atualmente vivem com sua família?
5) Quais unidades prisionais que serão 'extintas?
6) Qual o cronograma completo da regionalização destas unidades?
7) Há estudo de quanta economia será gerada para o Estado com a fegionalização?
8) No estudo eventualmente realizado, já há previsão do pagamento de indenização

aos servidores relotados? /
9) O pagamento será realizado antes da mudança de sede (art. 73, LC n" 68/1992)?

Este requerimento visa obter informações referente a regionalização de unidades I
prisionais, pois para que ocorra é necessário que haja planejamento tanto quanto aos apenados,
quanto aos servidores, pois envolvem custos e mudanças nos vínculos familiares destes.

Cumpre-nos informar que implica em crime de responsabilidade a recusa ou não
atendimento no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações falsas, conforme Art. 31, I
§ 3° da Constituição do Estado de Rondônia. I

Diante disso, solicito apoio dos nobres pares para aprovar o requerimento.
_-------- Plenário das deliberações, 16 de mai--
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