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Assunto:

AREA DA SEGURANCA

Protocolo:

17.545.532-9

Interessado: SINDARSPEN

Solicitação
Solicitação para que o Departamento Penitenciário torne público os
critérios adotados no escalonamento dos servidores que estão recebendo
as vacinas destinadas aos policiais penais e aos temporários que
executam serviço equivalente.

Inserido ao protocolo 17.545.532-9 por: Ricardo de Caravalho Miranda em: 16/04/2021 16:47.

Curitiba, 16 de abril de 2021.
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OFÍCIO Nº 189/2021

Ao Ilustríssimo Senhor
Francisco Caricati
Diretor do Departamento Penitenciário

Assunto: Critérios adotados no escalonamento dos servidores que estão
recebendo as vacinas contra o coronavírus destinadas aos policiais penais
e aos temporários

O SINDARSPEN – Sindicato dos Policiais Penais do Paraná, entidade
sindical representativa dos direitos e interesses dos Policiais Penais deste
Estado, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, especialmente as
conferidas pela Constituição Federal, artigo 8º, III, vem, diante de Vossa
Senhoria, expor, para depois requerer o que segue:

Considerando:


Que o Governo do Estado já iniciou a vacinação contra o coronavírus de
servidores das Forças de Segurança e Salvamento e que os policiais penais
e agentes de cadeia estão entre os que integram esse grupo;



Que a quantidade de vacinas que está sendo disponibilizada não é
suficiente para atender toda a demanda dos 2.763 policiais penais e 1.462
temporários;



Que ainda não tem doses suficientes no Paraná para garantir que todos
sejam imunizados de uma vez e, por isso, a vacinação está se dando de
forma escalonada entre esses profissionais;



Que a falta de informação quanto aos critérios adotados pelo
Departamento Penitenciário na seleção dos servidores a serem vacinados
prioritariamente tem gerado dúvidas, angústia e sensação de injustiça
entre servidores da pasta.

Inserido ao protocolo 17.545.532-9 por: Ricardo de Caravalho Miranda em: 16/04/2021 16:47.
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O SINDARSPEN solicita que este Departamento torne público os
critérios adotados no escalonamento dos servidores que estão recebendo as
vacinas destinadas aos policiais penais e aos temporários que executam serviço
equivalente. Entre as perguntas a serem respondidas, estão:

1 – Como as Secretarias Municipais de Saúde estão sendo informadas da
necessidade de vacinação dos servidores penitenciários? É pela SESA, SESP,
DEPEN ou Coordenações Regionais do DEPEN?
2 – Quem elabora as listas enviadas? As Coordenações Regionais do DEPEN ou
as direções das unidades?
3 – Quais os critérios que vêm sendo adotados nessa elaboração?
4 – Nas cidades em que há mais de uma unidade penal, tem havido priorização
de alguma unidade? Se sim, qual é o critério adotado?
5 – Qual o planejamento de vacinação previsto pelo DEPEN, com os respectivos
nomes e lotação dos servidores?

Tais respostas são essenciais para que possamos tranquilizar toda uma
categoria profissional ansiosa pela imunização diante de tantos riscos que
correm em sua atividade profissional.

Certo de vossa deferência, reitero meus votos de estima e apreço.

RICARDO CARVALHO MIRANDA
Presidente do SINDARSPEN
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