GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso — FUNAP
Diretoria Executiva
ATA DA 402° SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO
FEDERAL- FUNAP/DF

Ao nove de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, o Conselho
Deliberativo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal reuniuse, ordinariamente na sala de reuniões localizada na sede da Secretaria de Segurança
Pública, localizada SAM- Conjunto "A" Bloco "A" Edificio Sede Brasília-DF , sob a
presidência EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES JÚNIOR e com a presença dos
conselheiros OSMAR MENDONÇA DE SOUZA, JOÃO BOSCO DE CARVALHO
SANTANA, FREDERICO TEIXEIRA BARBOS e MANOEL LUIS
TRANQUILINO. Participaram também os servidores da Funap DILMA DE FÁTIMA
IMAI- Diretora Executiva, JHONANTHAN FAGUNDES T. MORAIS- Gerente de
Orçamentos e Finanças, KEILA SOUSA MONTEIRO- Diretora de Administração
Geral DAG/FUNAP. Verificada a existência de quorum, foi aberta a sessão. Após os
diálogos de abertura de o Conselho tratou, em linhas gerais: 1)Com a palavra o Presidente
EDVAL perguntou como está a situação das prestações de contas, e se o lançamento no
sistema SIGGO está sendo feito corretamente, ressaltando que a prestação de 2015
também deverá ser lançada. 2)E Diretora Executiva da FUNAP explicou que a equipe já
finalizou a prestação de contas de 2015, mas ainda não entregaram, que a entrega será
feita no dia 11 de outubro e que ainda foi estipulado um cronograma em que será entregue
a prestação de contas de 2016 30 dias após a entrega da anterior. 3) O Servidor
JHONANTHAN explicou que está sendo feita a conciliação bancaria através de uma
planilha feita em cima dos extratos bancários e as razões do SIGGO para depois finalizar
2016 e verificar um possível superávit e outas questões.4) A Diretora da FUNAP relatou
a necessidade de implementação de uma nova política de investimento em oficinas, pois
geram um retomo muito grande a FUNAP e com isso novas políticas de comercialização
e de preços junto com uma consultoria via Sistema "S" entre outras. Trouxe ainda uma
discussão sobre a necessidade de realizar um projeto piloto para a panificadora,
começando pelo CIR. 5) O Servidor JHONANTHAN completou relatando que em
relação a orçamento a FUNAP hoje tem um prejuízo mensal em tomo de 60-70 mil,
somente com a secretaria de saúde porque é a FUNAP que realiza os adiantamentos de
auxilio alimentação e auxilio transporte e a secretara está com 3 meses sem fazer o repasse
do pagamento da bolsa ressocialização, sem contar com outros contratos que vez ou outra
acabem atrasando. Relatou ainda que, semana passada um fomec or, em nome do
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próprio empresário, entrou em contato com a FUNAP dizendo que há uma divida de um
maquinário de prensa de colchões de 169 mil em aberto e que em analise ao processo
verificou-se não haver nenhum comprovante de pagamento. 6) Presidente afirmou que é
prioridade colocar para funcionar essa máquina, pois ela irá fornecer os colchões para o
próprio sistema e que outro caso muito importante também é o da panificação. 7) A
Diretora da FUNAP relatou que após uma reunião na VEP foram questionados alguns
procedimentos com relação a classificação e padronização dos reeducandos. A Sra.
DILMA relatou a problemática da FUNAP com relação aos ligamentos e desligamentos,
pois são feitos atualmente sem qualquer fundamentação ou motivação, e informou que a
FUNAP está padronizando o ligamento e o desligamento, inclusive estipulando datas para
tais. 8) Em seguida o Presidente solicitou que: (i) fossem estipuladas datas para o
desligamento e ligamento dos reeducandos e que todos os desligamentos sejam
devidamente motivados (ii) que fosse feito um levantamento do quantitativo de
reeducandos no regime aberto que estão trabalhando vinculados a FUNAP. (iii). Que as
novas oportunidades de emprego sejam designadas somente aos reeducandos do regime
semiaberto (iv) Que os reeducandos do regime aberto sejam desligados para que os do
regime semiaberto tenham a oportunidade de trabalhar. (v) E que ocorra também o
desligamento, caso o reeducando progrida de regime e vá para o regime aberto, 30 dias
após a efetiva progressão. 9) Os Servidores da FUNAP reforçaram ao Presidente a
necessidade mediata da resposta sobre o processo que tramita na A.IL da própria SSP
sobre a regularização e padronização das minutas contratuais, para definição concreta de
valores sobre nível I, II e III. 10) Em seguida a Diretora retomou o assunto do último
Conselho e relatou a dificuldade de firmar um convenio com o PNUD diante da situação
em que a FUNAP passa, tanto orçamentária quanto financeira. 11) Por fim, O Conselheiro
Osmar, relatou a urgência de resposta sobre o Oficio relacionado ao funcionamento das
cantinas dos Sistemas Prisionais 12) Em resposta a equipe da FUNAP afirmou que está
trabalhando nesse ponto e irá responder assim que realizar finalizar o estudo pragmático
completo.

•

Para constar, eu, LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO, lavrei a presente Ata
que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes:
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