
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – DEPEN

CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ – CED/FUPEN
ATA 001/2021 – REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ – CED/FUPEN

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às dez horas, foi realizada

por meio de Web conferência, a primeira reunião, do Conselho Diretor do Fundo Penitenciário

do  Paraná  sob  a  presidência  do  Doutor  Francisco  Alberto  Caricati.  Estavam  presentes:  a

Secretária Executiva do CED/FUPEN, Edviges Silva Pereira; o Chefe da Divisão de Educação e

Produção  do  Departamento  Penitenciário  –  SEPROD/DEPEN,  Senhor  Boanerges  Silvestre

Boeno Filho;  o  Chefe  do Fundo Penitenciário  do Paraná  – FUPEN, Senhor  Edilson Pereira

Spósito;  os  Conselheiros:  Alexey  Choi  Caruncho,  representante  do  Ministério  Público;  Ruy

Alves Henriques Filho, Rogerio Nicolau, André Ribeiro Giamberardino,  Isabel Kugler Mendes,

Elizabete Subtil de Oliveira, Maria Helena Orreda, Fernanda Budziak,  Thiago Henrique Coltro,

Corina Alessandra Bezerra Caril Ribeiro, Denise Scoparo Penitente,  Marcio Zapchon, Blacito

Sampaio, Marilu Katia da Costa, Darla Cebulski, Alessandra Antunes do Prado, Juliana Heindyk

Duarte,  Samuel  José  da  Silva  Moreira,   Gustavo  Junior  Lage  Nougueira.  Com  ausências

justificadas não compareceram os  representantes do Conselho Penitenciário e com ausências

não justificadas não compareceram os representantes da Sanepar. O Presidente Dr. Caricati deu

por aberta a reunião cumprimentando os conselheiros e os demais presentes, passou a palavra ao

Sr. Boanerges para dar início aos assuntos relacionados na pauta. Sr. Boanerges cumprimentou o

Dr. Caricati, Sr. Edilson e os membros do Conselho. Iniciou falando dos assuntos tratados na

última  reunião:  a  deliberação  do  reajuste  do  pecúlio  e  a  cobrança  de  10%  dos  encargos

administrativos para órgãos públicos. Disse ter firmado convênio com uma prefeitura e ter cinco

outras em trâmite, o que  contribui para o aumento da arrecadação da receita do Fupen. Após,

apresentou  ao  Conselho  a  deliberação  aprovada  em reunião  no  ano  de  2017,  a  respeito  da

modalidade de contratação de mão de obra de presos monitorados. E como o Depen foi pioneiro

nesse projeto, sendo exemplo para as empresas  ao contratar essa mão de obra para trabalhar nos

setores administrativos. Contudo o Fundo não tem a prerrogativa de pagar o vale-transporte, ao

contrário das empresas que contratam o monitorado, pois, além do salário elas ainda fornecem o

vale-transporte.  Acrescentou  ainda ter  contado com a ajuda do Conselho da Comunidade de
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Curitiba que auxilia nessa tratativa de fornecimento do vale-transporte aos monitorados.  Assim

sendo, solicitou ao Conselho o acréscimo de 200,00 (duzentos reais), no pagamento de pecúlio

em  contrapartida  ao  vale-transporte  dos  monitorados  que  prestam  serviços  nos  setores

administrativos do Depen, Escritório Social e Escola Penitenciária. A base de cálculo foi de 22

dias de trabalho a R$9,00 (nove reais),  o dia, totalizando R$200,00 (duzentos reais) mensais.

Atualmente estão disponíveis 26 vagas de pecúlio diferenciado para os monitorados. Disse que o

Depen  tem  a  necessidade  dessa  mão  de  obra  para  os  serviços  de  limpeza,  manutenção,

jardinagem e restauração de livros e que no momento tem encontrado dificuldade para contratar,

pois  muitos  não  conseguem vir  para  o  trabalho  porque  não  têm como pagar  o  transporte.

Também solicitou  que  nessa  análise  fiquem disponibilizadas  50  vagas  para  contratação  dos

monitorados, de acordo com a Direção do Depen e a real necessidade dos setores. Falou também

sobre  o  trabalho  desenvolvido  pelo  setor  de  manutenção,  e  como  a  sede  do  Depen  está

apresentável com pintura nova, reforma da cozinha e refeitório, dimensionamento das vagas de

estacionamento, jardinagem e limpeza. E que com isso, o Depen tem economizado usando essa

mão de obra além de oportunizar trabalho para os monitorados. Dr. Alexey cumprimentou o Dr.

Caricati,  Sr,  Boanerges  e  demais  membros,  solicitou  esclarecimento  sobre  duas  questões:  a

primeira diz respeito à fonte de onde virão os recursos para pagar os monitorados, e a segunda

sobre a dinâmica de critérios que estão sendo observados para a seleção dos monitorados. Sr.

Boanerges esclareceu que os recursos vêm dos 25% dos encargos administrativos cobrados das

empresas conveniadas que contratam mão de obra dos presos,  (recursos próprios arrecadados

pelo Fupen).  E que o Escritório social  é responsável  para fazer a classificação,  por meio do

banco  de dados  com o cadastro  e  perfil  de  cada  monitorado.  A escolha  é  feita  conforme a

necessidade  dos  setores  do  Depen.  O Escritório  Social  entra  em contato  com o  monitorado

cadastrado com as características necessárias à execução do serviço para saber se tem interesse

na  vaga.  Seguindo,  apresentou  como ficou o projeto  de adequação do canteiro  na PCE-UP,

aprovado pelo conselho na reunião anterior, mostrando com fotos como ficou a obra concluída

em relação ao projeto inicial. Informou que a fábrica está em funcionamento dentro da PCE-UP

com 40 presos trabalhando. O empresário está oferecendo curso de qualificação, não só para os
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presos implantados na fábrica, mas para todos os presos da unidade. Formando turma sequencial

de 20 presos com professor ministrando os cursos de solda e pintura, pois é interessante para a

empresa  qualificar  os  presos.  O Presidente  passou  a  palavra  para  o  Sr.  Edilson  para  outros

esclarecimentos referentes à solicitação efetuada pelo Dr. Alexey.  Com a palavra Sr. Edilson

cumprimentou o Dr. Caricati e os conselheiros presentes.  Informou ao Conselho que o Fundo

tem uma única fonte de arrecadação própria, fonte 258, a maior parte dos recursos vem das

multas penais, das taxas e dos encargos administrativos cobrados das empresas conveniadas que

contratam mão de obra de presos. O orçamento vigente de 2021 foi autorizado pelo Legislativo e

aberto pela Lei Orçamentária, (traduzido pelo quadro de detalhamento de despesa - QDD,) onde

tem  um  descritivo  sob  número  3390-3600,  elemento  de  despesa  3600,  é  destinado  para

pagamento de outros serviços de pessoa física.  No caso, tem uma Lei no Paraná que aprova

salários em penitenciária, (pecúlio). Foi autorizado até três milhões para pagamento do pecúlio

durante o exercício de 2021. Desse valor um milhão e meio está disponível para empenho, o

restante está contingenciado pela SEFA. Isso nesta rubrica 3600, para as demais fontes, além da

258,  tem a Fonte 123,  recurso  do Fundo arrecadado pela SEFA, e  também, a  281 recurso

Federal  repasse do Fundo a Fundo. Em suma, todo o Orçamento disponível por meio da Lei

Orçamentária  vigente, totalizou R$18.700.300,00 (dezoito milhões,  setecentos mil e trezentos

reais), desses valores autorizados pelo Legislativo, apenas três milhões e meio estão disponíveis

para realização dos gastos. Relatou que está com um processo de Ata por meio de Registro de

Preço para aquisição de equipamentos  de lavanderia,  item essencial  para o Depen e para as

delegacias absorvidas. Essa Ata tem vencimento para o dia dez e o Fundo não tem recurso para

fazer  a  indicação  orçamentária.  Foi  solicitado  para  a  Fazenda  o  descontingenciamento  do

Orçamento, sem que esperasse o resultado do Superavit financeiro. Também gerou um processo

solicitando à SEFA a apuração do valor do Superavit financeiro, a sobra do ano anterior, que está

depositado na conta do Fundo no Banco do Brasil e após traduzir isso no orçamento, passando a

ser Crédito Orçamentário. A partir daí o Fundo fica autorizado a efetuar os gastos. Hoje o fundo

tem o recurso financeiro e aguarda a autorização do orçamento. Em relação ao pedido do Sr.

Boanerges,  para  realizar  esse  gasto,  na  administração  pública  precisa  de  dois  elementos,  o
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recurso financeiro e o recurso orçamentário.  Para essa rubrica está disponível três milhões e

meio, para pagamento de pecúlio. E a folha de pagamento de presos do mês de dezembro/2020

foi de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e o valor projetado para o exercício de 2021, é de

R$250.000,00 (duzentos  e  cinquenta  mil  reais) mensais  com margem para  contemplar  esses

gastos e também os novos canteiros do Procap, gerando um acréscimo de presos trabalhando nas

fábricas. Colocado para deliberação do Conselho, aprovado por unanimidade. Não havendo nada

mais a constar, eu Edviges Silva Pereira, Secretária Executiva do Conselho Diretor do Fundo

Penitenciário do Paraná, lavro esta ata que vai assinada pelo Diretor do DEPEN/PR e Presidente

do  CED/FUPEN,  Dr.  Francisco  Alberto  Caricati,  por  mim,  e  por  todos  os  Conselheiros

presentes. 

Francisco Alberto Caricati – Presidente

Edviges Silva Pereira  – Secretária Executiva

MEMBROS  TITULARES  e

SUPLENTES:

Rogerio Nicolau     

Andre Ribeiro Giamberardino

Isabel Kugler Mendes 

Maria Helena Orreda 
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Thiago Henrique Coltro

Corina Alessandra Bezerra Carril Ribeiro

Denise Scoparo Penitente

Marcio Zapchon

Blacito Sampaio 

Marilu Katia da Costa

Alessandra Antunes do Prado

Samuel José da Silva Moreira

Gustavo Lage Nougueira

Fernanda Budziak
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