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Requer VOTO DE LOUVO P a as diretoras da
Penitenciária Estadual Feminma PENFEM,
localizada no município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, nos termos do artigo 181, XII,
do Regimento Interno, VOTO DE LOUVOR para as diretoras da Penitenciária Estadual Feminina
- PENFEM, localizada no município de Porto Velho-RO.

_-----~P..!:le~n~ário das deliberações, 09 de maio de 2017.

~6ERSONii'õ SING~ -" \
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
O requerimento tem por finalidade a atual Direção da Penitenciária Estadual

Feminina - PENFEM, localizada na Av. Farquar, 1533, Bairro Centro, "pelas atividades
desenvolvidas nos anos de 2015 e 2016.

Relação das servidoras Diretoras agraciadas:
«& Maria da Conceição de Oliveira Mourão, Diretora Geral- matrícula: 300015877,

está no cargo desde 01/2012;
• Auricélia Gouvea Caetano, Chefe de Segurança - matrícula 300055856, está no

cargo desde 01/2011, formada em Serviço Social e Biblioteconomia;
• Cristiane Garcia da Silva - Chefe Geral Administrativa - matrícula 300060473, está

no cargo desde 09/2006, formada em Biblioteconomia.

A atual Direção vem se destacando de forma exemplar em todas as funções que
desempenham, sempre com total dedicação e profissionalismo visando a ressocialização.

Ressocializar é dar ao preso o suporte necessário para reintegrá-lo a s
buscar compreender os motivos que o levaram a praticar o crime. Os projetos desenvo
objetivo de contribuir para a recuperação social das reeducandas, por feio da
profissional durante o exercício ~~ii\tÍ~~~~~~IR@.~_~.

Unidos com o Povo
Assembleia Legisfatilla de Rondôn;a



=

REQUERIMENTO

9
Ou

~c,

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV
ressocialização no presídio incluem no ano de 2015, cursos em parceria com Entidades, afim de se
profissionalizarem, os quais foram: na área da indústria, visando formar o têxtil em bolsas e
sacolas; curso de corte e costura - peças íntimas; curso projetos 2R's (confeccionar bolsas, sacolas
e mochilas com material sustentável); curso de bordados e aplicações; curso de manicure e
pedicure; curso visa formar profissional na área de estética de corte, escova, embelezamento básico.
dos cabelos na modalidade unissex; curso de cabelereiro; curso encanador instalador predial; curso
confecção de bola de futebol; curso tratamento dependentes químicos.

Ademais, incluem-se também a escola, biblioteca, assistência religiosa, assistência
jurídica, e o Programa de Gestão Financeira - PROGESFI, criado por meio da Lei 3.265 de 05 de
dezembro de 2013. Os recursos são destinados à manutenção e conservação dos prédios, mobiliário
e equipamento; aquisição de material necessário ao funcionamento da unidade; aquisição de
materiais necessários à saúde, educação e segurança dos funcionários, socioeducandos e
reeducandos e apoio ao aperfeiçoamento de profissionais nas atividades educativas diversas e da
reinserção social. Durante o exercício de 2015, foram disponibilizados recursos referente a dois
trimestres, no total de dezesseis mil reais, utilizados construir a nova instalação das caixas d'água e I
das instalações hidráulicas das celas, criando uma instalação externa, devido ao prédio ser muito
antigo e as instalações possuírem muitos vazamentos, elevando o consumo de água fornecido pela
Companhia de água e esgoto - CAERD com fatura média de R$33.000,OO.

Ainda com esse recurso, o refeitório e a cozinha desta Unidade, forâm reformadas e I
transformadas em enfermaria, com objetivo de oferecer um local adequado e com mais conforto,
tanto para os servidores como para as reeducandas, que agora possui uma sala de observação
clínica.

Já no ano de 2016, no que tange aos projetos de ressocialização no presídio, incluem
cursos em parceria com Entidades, afim de se profissionalizarem, os quais foram: curso Projeto
2R's objetivo: confeccionar bolsas, sacolas e mochilas com material sustentável (lona de banner);
curso de pintura de em tecido; curso encanador instalador predial; curso confecção de bola de
futebol; curso tratamento dependentes químicos; curso debates: O GDUCC, originariamente surgiu
na Faculdade de Direito da USP, o objetivo é apresentar resultados positivos como ferramenta de
diálogo e aproximação da sociedade (através da universidade seus acadêmicos e professores e I
Conselho da Comunidade) e o ambiente carcerário; curso resenha - produção de texto referente a f

uma obra literária; curso de recepcionista.
Ademais, incluem-se também a escola, biblioteca, assistência religiosa,

jurídica, e quanto ao Programa de Gestão Financeira - PROGESFI que d ante o
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utilizados para melhorar as instalações físicas e estruturais, para dar aos servidores, visitantes e
apenadas, mínimas condições salubres, realizando a reforma geral do banheiro dos servidores e
visitante, bem como a reforma de algumas celas.

Citando também, os recursos recebidos da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Rondônia, para reforma e adaptação do alojamento berçário da Penitenciária Estadual
Feminino. O alojamento berçário recebeu a média de 4 (quatro) crianças, as quais receberam
atendimento médico do corpo de enfermagem da PENFEM, nos casos de urgência/emergência
foram encaminhados para a Policlínica Osvaldo Cruz, pois possui pediatra plantonista. A
alimentação dos bebês é exclusivamente leite nos primeiros seis meses, houve um caso de inserir o
leite artificial, este oferecido pela família. O ano de 2016 foi marcado pela reforma total do
berçário, melhorando sua estrutura para atender as parturientes e bebês. I

Destacando também as participações da PENFEM em atividades externas (cursos,
palestras, reuniões etc.) em ambos os anos de 2015 e 2016.

Portanto, destaca-se o reconhecimento do trabalho dessas servidoras, que atuam de
forma responsável para garantir o bom andamento da Unidade.

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

Assembleia Legislativa de Rondônla


