
  

 

 

 

 

 

GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR WENDERSON BATISTA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 026/ 2021 – 09/04/2021 

Autor: Wenderson de Menezes Batista  

Ementa: Concede a Medalha de 

Honra ao Mérito Legislativo Dom 

Malan ao Senhor Alessandro 

Barbosa Martins de Sousa. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor 

Presidente promulga o seguinte Decreto Legislativo.    

 

Art. lº - Fica concedido o Título de Cidadão Petrolinense ao Senhor Alessandro Barbosa 

Martins de Sousa, natural da cidade de Serra Talhada/PE 

 

Art. 2º - A homenagem ora concedida é o reconhecimento da Câmara Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados como segurança pública, contribuindo com o 

desenvolvimento de Petrolina. 

 

Art. 3º - A Câmara Municipal de comum acordo com o homenageado, marcará data para 

a outorga da homenagem ora concedida. 

 

Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Alessandro Barbosa Martins de Sousa, filho de Maria Elizabet Barbosa Sousa e 

Francisco de Assis Sousa, nascido em 07 de Abril de 1978, natural de Serra Talhada-PE, 

graduado em Administração pela Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE e pós-

graduado em Gestão Prisional pela Universidade Cândido Mendes. Iniciou sua carreira 

no Sistema Prisional ao ser admitido em 23 de Dezembro de 2002 no concurso público 

do Estado de Pernambuco como Agente de Segurança Penitenciário, hoje polícia penal.  

 

Após dez anos exercendo sua função com seriedade e competência na região 

metropolitana, solicitou transferência para o munícipio de Petrolina, de onde sua esposa, 

Ana Paula Lopes Bezerra, é natural, adotando esta cidade como lar desde então. 

Ingressou na Penitenciária Doutor Evaldo Gomes em 25 de julho de 2012. 

  

Iniciando sua trajetória como gestor em Primeiro de julho de 2015, onde ao longo desses 

quase seis anos à frente da unidade prisional, realizou projetos significativos, 

aprimorando infraestrutura, segurança e social. Construiu o prédio do Setor Psicossocial, 

anexo externo da unidade, de modo que facilitasse o atendimento aos familiares das 

pessoas privadas de liberdade por assistentes sociais e psicólogos; três salas de vídeo 

conferência, que diminuem significativamente riscos a segurança inerentes a escoltas 



  

 

 

 

 

 
presenciais para realização de 

audiências; recentemente inaugurou a estação de tratamento de esgoto, obra feita com 

recursos do DEPEN - Departamento Penitenciário  

 

Nacional, evitando que resíduos sejam despejados diretamente no Rio São Francisco; e 

ainda esse ano, finaliza a construção do anexo da Escola Estadual Bento XVI dentro do 

pavilhão Semiaberto da unidade.  

 

A excelência da gestão em segurança é respaldada nos números, em 5 anos e 10 meses de 

trabalho, nenhum CVLI (crimes violentos letais intencionais) foi registrado dentro da 

unidade, assim como nenhuma fuga e rebelião. SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SECRETARIA 

EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES PENITENCIÀRIA DOUTOR 

EDVALDO GOMES – PDEG Rua Jatobá, 640-Henrique Leite -Petrolina-PE CEP: 

56.332-210 Fone (87) 3866.6633 / 6637 e Fone Fax (87) 3866.6648 No entanto, não são 

apenas melhorias no espaço físico que trazem esse retorno, práticas ressocializadoras são 

essenciais, nesse sentido, o bom relacionamento com empresários do município garantiu 

ao longo desses anos diversas oportunidades de empregos para os detentos, como nos 

convênios com a Lavanderia Preço Bom, com a fábrica de Travesseiros A Toxa e com a 

Fazenda Labrunier que disponibiliza vagas de trabalho no campo para o regime 

semiaberto.  

 

Outras parcerias com instituições do Sistema S, como SEST/SENAT e SENAI, ofertaram 

ao longo desses anos diversos cursos profissionalizantes como de eletricista, pedreiro, 

manutenção de ar condicionado, padaria, entre outros, preparando para o mercado de 

trabalho os egressos do sistema penitenciário.  

 

Contrapartidas para a sociedade “fora dos muros” também são sempre levadas em 

consideração, a cerca de um ano, foi iniciada a produção de feijão de corda na área 

interna da muralha da penitenciária, que além de ser utilizado para consumo interno, vem 

sendo doado para diversas instituições de caridade do município como APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, AAT - Associação de Amparo ao 

Tuberculoso, Aidético e Hanseniano, Casa de Passagem Bom Samaritano, Lar de Idosos 

Cantinho do Aconchego, e outros.  

 

Eventos em datas comemorativas como dia das mães, dia das crianças e natal, sempre 

buscam acalentar de alguma forma a população, representada pelos parentes dos detentos, 

o próximo passo será a implantação de uma sala de cursos na área externa, para que a 

comunidade, também possa ser beneficiada pelos cursos profissionalizantes feito em 

parceria com o Sistema S. Em 2020, o mundo passou por mudanças drásticas, o novo 

normal imposto pela pandemia exigiu adaptação.  

 

E a gestão de Alessandro Barbosa mais uma vez se mostrou eficaz, para conter o avanço 

do vírus, garantiu em parceria com a prefeitura de Petrolina e secretaria de saúde do 



  

 

 

 

 

 
governo do estado, a testagem 

em massa de toda a população carcerária, identificando e isolando os casos, junto a isso, 

novos protocolos de higienização foram adotados com  

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO - SERES PENITENCIÀRIA  

 

DOUTOR EDVALDO GOMES – PDEG Rua Jatobá, 640-Henrique Leite -Petrolina-PE 

CEP: 56.332-210 Fone (87) 3866.6633 / 6637 e Fone Fax (87) 3866.6648 reforço na 

limpeza de alas e corredores, fabricação e distribuição de máscaras e utilização de álcool 

gel em todos os setores.  

 

Com tudo isso, mesmo em um momento tão crítico, vem sendo garantida a tranquilidade. 

A dedicação de Alessandro Barbosa e sua equipe, demonstram comprometimento, 

responsabilidade e eficiência, se mostrando essenciais para a sua missão como 

instituição, mantendo a disciplina e ordem do ambiente interno e buscando a 

ressocialização do apenado, visando a sua proteção e a garantia de seus direitos 

fundamentais. 

 

Sala das Sessões, 08 de abril de 2021  

 

 

WENDERSON DE MENEZES BATISTA  

   Vereador 
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