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Em 24 de março de 2020.

REQUERIMENTO

Requer envio de expediente ao Governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Massa Ratinho Junior e ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Romulo Marinho Soares.

 

Senhor Presidente,

A Deputada que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o
soberano plenário, envio de expediente ao Governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Massa Ratinho
Junior e ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Romulo Marinho Soares, a fim de que sejam
tomadas as seguintes providências com relação ao sistema penitenciário do estado:
- Seja garantido e obrigatório o fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPIs, máscaras,
luvas, etc., para os servidores das Penitenciárias Públicas do Estado, bem como os itens essenciais para
higienização,álcool gel, sabonete líquido, papel toalha, etc., inclusive dos prisioneiros.
- Sejam cessadas temporariamente as atividades internas nas penitenciárias, aquelas prestadas por empresas,
com exceção das atividades de saúde, alimentação e limpeza.
- Sejam suspensos os trabalhos externos dos apenados.
Os profissionais que trabalham nas penitenciárias do Estado precisam permanecer em seus locais de trabalho
por períodos longos, estando dessa forma, mais expostos aos riscos do COVID 19. Por outro lado, atendem
um grande número de detentos ampliando o risco de transmissão devido às aglomerações do sistema
penitenciário. Manter higienização adequada ajuda a prevenir o contágio.
Tanto as pessoas não pertencentes ao sistema que entram para trabalhar quanto os aprisionados que deixam o
local para trabalhar e retornam ao mesmo no final do expediente podem ser transmissores do vírus. Desse
modo, tais ações colaboram com a política pública de isolamento social, uma vez que a eventual inserção de
contaminados nas penitenciárias poderia gerar uma proliferação muito rápida junto ao elevado número de
indivíduos enclausurados.

Curitiba, 24 de Março de 2020.

 

Luciana Rafagnin
Deputada Estadual
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