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Oficio n. 15/2020 - CDHC                                   Curitiba, 23 de março de 2020. 

 

Assunto: Pedido de informações sobre as medidas preventivas à propagação da 
contaminação pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito da Penitenciária 
Estadual de Piraquara I (PEP I). 

 

O DEPUTADO ESTADUAL TADEU VENERI, na condição de 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Paraná, vem requerer informações sobre as medidas preventivas à 
propagação da contaminação pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito da 
Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I). 

É obrigação do Estado brasileiro garantir o atendimento preventivo e 
curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade, compreendendo os 
direitos de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde, 
assistência à família, tratamento de saúde gratuito, bem como o pleno respeito à 
dignidade, aos direitos humanos e às suas liberdades fundamentais. 

Frente à declaração pública de estado de pandemia em relação ao novo 
coronavírus, foram requeridas medidas preventivas pelo Sistema de Justiça em 
relação às unidades prisionais e socioeducativas no Brasil. Estas instituições 
apresentam grande aglomeração de pessoas em estado de confinamento, o que 
configura risco de contaminação generalizada dos internos pelo coronavírus e 
impacta significativamente a segurança e saúde pública de toda a população, para 
além dos limites internos dos estabelecimentos. 

A Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da Assembleia 
Legislativa do Paraná recebeu informações sobre a contaminação de dois 
detentos da Penitenciária Estadual de Piraquara I na última semana, os quais 
compartilhavam cela e foram isolados.  

Frente a isso, pedimos sejam encaminhadas informações sobre a 
dimensão da contaminação dos detentos da Penitenciária Estadual de 
Piraquara I pelo Covid-19 e quais os procedimentos adotados a fim de 
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conter e prevenir a contaminação dos detentos pelo coronavírus – 
COVID-19. 

Quanto ao plano de contingência de infecção dos Detentos da 
Penitenciária Estadual de Piraquara I pelo coronavírus sugerimos: - o rígido 
controle dos vetores de contágio entre os servidores das unidades; - a designação 
de uma galeria em cada unidade para o isolamento de presos contaminados; - o 
treinamento, via teleconferência, de presos selecionados para atuar como agentes 
especiais de saúde em situação de pandemia em cada unidade prisional; - o 
fornecimento de medicamentos receitados e itens de prevenção sanitária e 
higiene para todos os isolados nas galerias e para os detentos que estiverem 
trabalhando nas mesmas, bem como de limpeza e desinfecção de celas e 
contêineres e a adoção de medidas que garantam o fornecimento de água; - a 
antecipação de benefícios de execução de penas para detentos com mais de 60 
anos e portadores de doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes e 
lactantes; - a notificação das autoridades de saúde de qualquer caso de infecção 
por coronavírus registrado em uma unidade prisional. 

Requeremos, igualmente, que a resposta ao presente ofício seja 
encaminhada ao e-mail cdhc.alep@assembleia.pr.leg.br.  

Colocamo-nos à disposição para acompanhar os encaminhamentos. 

Cordialmente, 

                                                                                                                                                                  

Deputado Tadeu Veneri 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania 

 
 
 
 
 

A Vossa Excelência  
Senhor Lucio Olider Micheline 
Diretor da Penitenciária Estadual de Piraquara – PEP I 
Avenida das Palmeiras, s/n, Piraquara-PR 
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