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ATA  1ª REUNIÃO  DO  CONSELHO  DIRETOR  DO  

FUNDO  PENITENCIÁR IO  DO  PARANÁ  - CED/FUPEN

Aos  oito dias  do mês  de outubro de dois mil e doze, às  dez horas, realizou-se  no 

miniauditório - Palácio das  Araucárias, sito na Rua  Jacy Loureiro de Campos, s/n°, Centro 

Cívico –  CEP  80.530-915 –  Curitiba –  PR, a primeira reunião do Conselho Diretor do Fundo 

Penitenciário do Paraná, sob  a presidência do Sr. Maurício Kuehne, estavam presentes  a 

Secretária Executiva do Conselho CED/FUPEN, Regina Yoshiko Kuriyama, Chefe do Fundo 

Penitenciário, Edilson  Pereira  Spósito,  Chefe  da  Divisão  de  Produção  –  DIPRO,  Sr. 

Boanerges  Silvestre  Boeno  Filho,  os  Conselheiros:  Marcos  Marcelo  Muller,   Telmo 

Samolenko  Dias,  Dalio  Zippin Filho, Roberto da  Cunha  Saraiva, Reginaldo  Witiuk, Vani 

Antonio Bueno,  Rita De  Cássia  Rodrigues  Costa  Naumann, João  Roberto Garbosa, Leiri 

Mareti Duarte Rasini, Rosimeiry Mostachio, Suely Vieira Santos, Elizabete Subtil De Oliveira, 

Isabel Kugler Mendes, Luis  Carlos  Magalhães, Julio Messias  Goss, Denise Canova, Dirceu 

Wichnieski  e  Ismael  Salgueiro  Meira. O  Presidente do  Conselho  Dr. Maurício  Kuehne, 

iniciou a sessão  falando da Ata de posse  do Conselho, fez uma breve leitura dos  principais 

assuntos tratados, e fez um chamamento para que os conselheiros presentes assinassem a 

Ata. Declarada aberta a  reunião, o presidente passou  a  palavra para o  Sr. Edilson, que 

apresentou o Fundo sob ótica financeira e orçamentária. Iniciou apresentando o histórico do 

Funrejus, em seguida a previsão inicial das  aplicações, as  receitas e despesas  correntes, o 

superávit de  2011  de  572.279,00, que  será  submetido para  aprovação,  nesta  data. O  

presidente fez um parêntese, em relação às  receitas de penas  de multas: apelar ao Poder 

Judiciário e para Ministério Público, para que todas  as  varas  depositem as  multas para o 

Fupen,  pois  esta  receita  será  útil para  fazer  pequenos  consertos  emergenciais,  nas 

unidades  penais.  Dr.  Dalio  Zippin, conforme a  orientação  do  Dr. Eduardo  da  Vara  de 

Execuções  Penais  –  VEP,  sugeriu  para  que  o  Depen  designasse  três  servidores  para 

analisar  os  processos  de  pagamento de  multas, selecionar as  de  maior valor para  ser 

executada. Levada em consideração, será avaliada posteriormente pela direção do Depen. 
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Foi comentado, também sobre o comitê paraolímpico que fez uma doação para pagamento 

da produção  de bola. Toda  produção  foi enviada para a  para-olimpíada, que ocorreu na 

Europa. Os  presos  receberam o  salário por produção. O  Sr.  Edilson  explanou  sobre  a 

situação das  contas bancárias, a indicação do Tribunal de Contas –  TC  para que as  contas 

vinculadas  ao  CNPJ  da  SEJU  seja  encerrada, e  também, que  foi aberto o  protocolo 

11.656.322-3, o  contido do  Ofício n° 612/2012-FUPEN,  que  trata do  repasse  de  auxílio 

liberdade. O  Fundo terá que adequar ao regime de adiantamento conforme determina a Lei 

n° 4.320/64 e  o  Decreto n° 5.006, de  22/07/2012. Apresentou  os  extratos  das  contas 

bancárias, orçamento 2013, a previsão de arrecadação para 2013, segundo o contador, será 

de aproximadamente dois milhões de reais, continuou explanando sobre as taxas bancárias, 

que são  cobradas  para cada depósito realizado das  multas penais, R$  2,40 (dois  reais  e 

quarenta centavos) e pode ser reduzido para R$  1,20 (um real e vinte centavos). O  PASEP  

não estava sendo pago, foi identificada a necessidade legal de fazer o recolhimento. O  Dr. 

Dálio questionou em relação ao pagamento por parte das  empresas, se há atraso ou não e 

como era a periodicidade da prestação de contas no TC. Sr. Edilson respondeu que cerca 

de 85%  fazem o pagamento até o dia vinte de todo mês, como está no contrato firmado. Em 

relação à prestação de contas ao TC  é realizado trimestralmente. Dr. Mauricio apresentou o 

Dr. Leonildo de Souza  Grota, que recentemente assumiu a Diretoria Geral da SEJU,  tem o 

papel de representar a Secretária na ausência dela, passou a palavra para ele. Dr. Leonildo 

iniciou dizendo que depois de 32 anos  de carreira no Ministério Público, atendeu ao convite 

da Senhora Secretária Maria Tereza. Mas  que já haviam trabalhado juntos durante quatro 

anos na comarca de Cambé. Continuou dizendo ser fundamental importância dar condições 

para que o apenado possa  cumprir com dignidade a pena que foi lhe imposta. A  meta da 

Senhora Secretária é que todos estejam trabalhando e/ou estudando. Está sendo reformada 

a  sexta galeria da  Penitenciária Central do  Estado  –  PCE  para  receber as  presas  das 

delegacias.  Falou  também  da  falta de  recursos  para  realização  de  reforma, que  há 

necessidade de se  adquirir materiais hidráulico e elétrico, para melhorar as  condições  das 

prisões. Ressaltou que os recursos  do Fundo são importantes pra fazer estas reformas, pois 

a SEJU  não possui orçamento para realizar estas aquisições. Finalizou dizendo que a SEJU  

está de portas abertas. Pertinente ao assunto, o presidente, colocou para a aprovação do 
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Conselho três expedientes relacionados  à reforma da sexta galeria da Penitenciaria Central 

do  Estado, os  protocolados:  11.656.407-6  referente a   aquisição  de  materiais  elétricos; 

11.656.408-4 referente aquisição de materiais de construção e; 11.656.409-2, referente a 

aquisição  de  materiais  hidráulicos.  O  presidente submeteu  todos  os  protocolados  para 

aprovação do Conselho, e todos, por unanimidade, aprovaram. Dr. Dalio Zippin questionou 

sobre a legalidade dos  gastos, Dr. Mauricio leu o inciso  1°, art. 8° da lei n° 17.140. “Os  

recursos  do Fundo Penitenciário do Paraná –  FUPEN  serão aplicados  em: I –  construção, 

reforma, ampliação  e  aprimoramento de  estabelecimentos  penais.”. Em  seguida  foram 

expostos os seguintes protocolados: 11.656.352-5, o contido no ofício n° 624/2012-FUPEN,  

referente à  gastos  realizados  até o  mês  de  setembro  do  ano  corrente.  O  Conselheiro 

Roberto Saraiva foi designado como relator deste processo  e deu o Parecer dizendo que o 

assunto está em condições  de ser  aprovado  por este colegiado. Dra. Isabel questionou 

sobre assistência à funerária, quem teria o direito a este beneficio. Foi esclarecido que tem 

direito, apenas  os  sentenciados  considerados, economicamente, carentes. Submetido ao 

Colegiado, foi aprovada, por unanimidade; 11.656.353-3 o contido do Ofício n° 627/2012-

FUPEN,  que  trata do  orçamento 2013  do  Fundo de  R$  15.671.950,00. Submetido  ao 

Conselho, foi aprovado, por unanimidade. O  presidente relatou que em 2009, apesar  da 

oposição  de vários  conselheiros  do Fundo, daquele ano, foi chancelado o pecúlio de R$  

30,00 reais. Contudo foi detectado a necessidade de pagar ¾ do salário mínimo para alguns 

custodiados, já que  seria  impossível, com o  atual orçamento, o  pagamento para  todos. 

Conforme  os  protocolados  n° 11.656.351-7  e  11.656.355-0, do  contido  dos  Ofícios  n° 

621/2012-FUPEN  e n° 622/2012-FUPEN, respectivamente, que trata das ordens de serviços 

para pagamento de pecúlio de ¾ do salário mínimo, para trinta e sete custodiados. Dra. 

Isabel,  citou  o  problema  da  Penitenciária  de  Foz  do  Iguaçu  e  Maringá  na  qual  os 

custodiados recebiam por produção, ela acha por bem que volte esta forma de pagamento, 

questionou  o  motivo, pelo  qual, não  se  pode  praticar esta  modalidade  de  pagamento, 

sugeriu que se  estude uma maneira de pagamento por produção, pois  é  inadmissível a 

igualização  do  pagamento  de  pecúlio.  O  Sr.  Boanerges,  falou  que  responderia 

oportunamente. O Conselheiro Roberto Saraiva foi designado para ser o relator do processo  

na  qual  deu  o  Parecer  pela  aprovação  dos  protocolados.  Submetido  ao  Conselho, 
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aprovaram, por unanimidade; 11.656.415-7 no contido do Ofício n° 641/2012-FUPEN  que 

trata do pagamento de pecúlio com valores  diferenciados. Foi solicitado a aprovação  dos 

valores de R$  30,00, R$  100,00, R$  233,25, ou seja, 50%  dos  ¾ do salário mínimo e ¾ do 

salário mínimo. Submetido para aprovação do Colegiado, aprovaram, por unanimidade. O 

presidente ressaltou que a seleção e classificação dos  apenados  se  farão pela Comissão  

Técnica de Classificação –  CTC;  11.656.349-5 no contido do Ofício n° 623/2012-FUPEN, 

que se  refere ao Plano  de Aplicação  dos  Recursos  do Superávit Financeiro de 2011, no 

valor de R$  572.279,00 (quinhentos  e setenta e dois  milhões, duzentos  e setenta e nove 

reais). Submetido para aprovação do Colegiado, aprovaram, por unanimidade; 11.656.413-0 

o contido do Ofício n° 635/2012-FUPEN,  referente à compra de máquinas, equipamentos e 

material de consumo, o presidente ressaltou que no ofício não foi contemplado os  Gastos 

com Serviços, que também será necessária, como por exemplo, o conserto de máquinas da 

gráfica e de cadeiras  odontológica entre outros. Submetido a  aprovação  pelo Colegiado, 

aprovaram, por unanimidade; 11.656.414-9, o contido do Ofício n° 634/2012-FUPEN,  que 

trata das  normativas  dos  Termos  de Cooperação  firmado com as  empresas  cooperadas. 

Submetido ao Colegiado, aprovaram, por unanimidade; 11.656.354-1, o contido no Ofício n° 

626/2012-FUPEN,  referente à autorização dos responsáveis pela movimentação das  contas 

bancárias. Submetido ao Conselho, aprovaram por unanimidade. Dra. Isabel explanou sobre 

o  uso  dos  recursos  do Fundo  para resolver pequenos  consertos. Dr. Mauricio relatou a 

situação  de Foz  de Iguaçu, na  qual está sendo  adquirido todo material para reformar o 

quadro de  energia, pois  isso  causava  o  não  funcionamento da  moto bomba, assim, os 

custodiados  estavam sem  água  nas  galerias. Continuou dizendo que as  observações  da 

Dra.  Isabel  são  pertinentes,  pois  ela  percorreu  todas  as  unidades  penais  e  teve  a 

oportunidade de conhecer a realidade de cada uma. Ainda, que algumas  unidades  penais 

vão  estar  1,15  acima  da  capacidade,  enquanto  as  cadeias  públicas,  4,5  acima  da 

capacidade  real, até que  sejam construídas  as  novas  unidades. A  SEJU  contratou 423 

agentes, mas  está  tendo muita desistência, e  ainda  estão  chamando  outros  candidatos 

aprovados. Estão previstos, ainda, as  contratações de 900 (novecentos) agentes de cadeia 

pública. O  CT2  foi absorvido  recentemente com  1.500  presos  em condições  precárias. 

Foram  encontrados  trinta  presos  recolhidos  num  lugar  fétido,  escuro,  totalmente 
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inadequado. Constatado isso, foi proibido de recolher qualquer preso nesse  local. Passou  a 

palavra para o Sr. Boanerges, chefe da Dipro, iniciou a apresentação falando dos  canteiros 

de trabalho como o Domissanitário, existe um engenheiro químico que é responsável pelo 

canteiro. Hoje os  produtos são  distribuídos  para todas unidades  penais, com pretensão de 

aumentar a produção para atender todos os órgãos  públicos. Ressaltou a importância de se 

divulgar o selo social “Produzido dentro do Sistema Penitenciário” criado pelo Decreto 4589, 

de 05/04/2005. Continuou falando sobre as  metas do setor, relativos a equiparação salarial, 

respondeu o questionamento realizado pela Conselheira Isabel com relação a pagamento 

por produção, o Sr. Boanerges  explicou que, no passado não estava sendo cumprida o que 

se prega na Lei de Execuções  Penais –  LEP, que não se pode pagar salário inferior a ¾ do 

salário mínimo, e muitos estavam recebendo o valor menor. Prosseguiu falando sobre os 

cursos  profissionalizantes,  que  estão  formando  multiplicadores  de  conhecimentos.  Dr. 

Mauricio lembrou que a média de pessoas  estudam no Brasil não chega a 10%  enquanto a 

SEJU  tem 36%.  Como  a  SEJU  está  absorvendo  os  presos  de  cadeia  pública que  não 

trabalham  e  nem  estudam,  o  percentual  acaba  caindo.  Voltando  com  a  palavra,  Sr. 

Boanerges, continuou a apresentação que está exigindo dos  empresários  a utilização de 

equipamentos de proteção individual - EPI, também, explanou sobre a necessidade de se 

fazer as  manutenções  e aquisições  de máquinas, para os  canteiros internos e abertura de 

novos  canteiros. Finalizando, colocou-se a disposição, para responder qualquer dúvida. Dr. 

Dalio Zippin perguntou se  os  canteiros  estão sendo  projetados  nas  novas  unidades. Dr. 

Mauricio respondeu que estão seguindo rigorosamente, as  diretrizes de construção. E  que 

foi realizado parceria com COHAPAR  para construção de casas  para corrigir as  falhas das  

unidades  que não possuem espaço  para implantar os  canteiros. Prosseguindo, disse  que 

agora o Sistema de Execução Penal, está sendo pensado por agentes penitenciários, que 

conhecem o funcionamento e as  necessidades  das  unidades penais. Finalizou dizendo que 

todos  os  expedientes  submetidos  e aprovados  na  reunião, serão  feitas resoluções, para 

posterior prestação de contas ao TC, e que serão designados  relatores para os processos  a 

serem deliberados  nas  próximas  reuniões. Não  havendo  nada  mais  a  relatar, eu Regina 

Yoshiko  Kuriyama, Secretária Executiva do  Conselho  Diretor do  Fundo  Penitenciário do 

Paraná,  lavro  esta  ata, assinada  pelo  Diretor  do  Departamento  de  Execução  Penal, 
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Presidente do Conselho Diretor do Fundo  Penitenciário do Paraná, Mauricio Kuehne, por 

mim, e por todos os Conselheiros presentes.

Mauricio Kuehne - Presidente

Regina Yoshiko Kuriyama –  Secretária 

Executiva

Vani Antonio Bueno 

Isabel Kugler Mendes

Reginaldo Witiuk

Marcos  Marcelo Muller

Ismael Salgueiro Meira

Rosimeiry Mostachio

Rita De Cássia Rodrigues Costa Naumann

Roberto Da Cunha Saraiva

Elizabete Subtil De Oliveira

Dalio Zippin Filho

Leiri Mareti Duarte Rasini

Luis Carlos De Magalhães

mailto:fupende@depen.pr.gov.br


DEPARTAMENTO  PENITENCIÁR IO  DO  PARANÁ  –  DEPEN
CONSELHO  DIRETOR  DO  FUNDO  PENITENC IÁRIO  DO  PARANÁ  –  

CED/FUPEN
Av. Anita Garibaldi, 750 –  Ahú –  CEP  80540-180 –  Curitiba –  Paraná

Fone (41) 3313-3790 –  Fax (41) 3313-3787 –  e-mail fupende@depen.pr.gov.br

Julio Messias  Goss

Dirceu Wichnieski

Telmo Samolenko Dias

Denise Canova
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