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Excelentjssimo Scr.rhot Prcsidente cla (-âmara NÍunicipal de Cascar.el;

Â Câmara \.Íunicipal de Cascavel, por meio <Je scus tcprescntantes lcgais, subscritores da

pÍesente proposiçào lcgislativa, nos tcrmos que regem o arts, 157 e 158 do Regimento Interno
desta Casa, e após deüberaçâo legislat-iva, quc seja hipotecada NI()Ç.i() DIi ÂPLÂUSOS aos

Senhores Thiago da Costa Cc.:treia, Wilson Domaneschi Junior, Âlr,aro lv{arcelo r\lcgrettc,
Fldnú Lúcio da llosa, I(erin Costa N{onteiro, Nlariana Leitc Álmeida, Rafael Padtlha \'Íatcante,
componentcs da Coordenação Regional do Depattamento Penitencilirio rlo Pataná DF:PEN,
bem como ao Doutor }rrancisco Alberto Cancatr Ductor Gcral do Dcparramento Pcnitenciário
do l)ataná- DIIPEN e o Senhor 'Ihorstcin Fcrraz Vice-Dirctor, cm reçonhccimcnto aos luzidos
c mctitórios sewiçr.:s tcalizados para descnvolver projetos que beneFrciem o Sistema
Pcnitenciário do llstado.

Dê-sc ciência <lesu, encaminhando cópia aos Scnhores Thiago da Costa Correia, §vilson
Domaneschi Junior, Álvrr., r\lcgrette, Edrmr Lúcio da Ii.osa, I(erin Costa lv{ontcito, \{ariana
Lcite r\lmeida, Rafael Padrlha §{arcante, sito à BR 277,I{m 579, Caixa postal 10, Cep: tt5810-
560 - Diyisào de Comunicação do Depen - Coordenaçào llcgional.

li a i\Íocão, Sala das Sessões.

Cas I 19 de agosto de 2019

"^1.,
? Y* -t*t(

Policial Madril
\icreaclor/PN'IB

e1

Vercldo

ando H cfgF
eador,/PD'f

Paulo P rt
Vcreador doB

alo
Veteaclor/l)S

sid azuttt
\/ercador/PSL

í^-/
ârme asatta

\rc Ieâ ot/PODI-N'ÍOS
Celso

cf
C

OI:

Rua Pernambuco, 1843 Centro cEP 85810-021 Ca a

tonel45l 3321 8800 - Fax 14513321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: ôdmin@cam pr.gov.br

II§



Câmsrs #luilttipst Le 6ugcaUe[
ESTADo n<I eR.RaIvÁ

I

Car OS livelÍa
\,'ereador/

.Justrírcauva

f)s vereadores subscritos, r'eem pelo pÍeselte prcstar homenagem a toda a cqúpe da

Coordenação Regional do Departamento Pcnitenciário do Paraná - I)EPF,N, pclos excelentes tabalhos
e resultados apresentados a população cascavelense.

Â atual gestão da Coordenaçào Regional l)cpartameÍrto Penitenciário do Paraná da 5" Região
assurniu os trabalhos em maÍç() tle 2019, com o objetiv<.r dc modernizar o Sistema Pcnitcnciário, senclo

quc na 5" Rcgiào, cornpreende as unidaclcs de gestão plena, as quais sâo totâL'nente administradas pelo
Depen, bem como não plena, onde a gestão é con-rpartilhada com a Polícia Civil.

Os intcgrantes que compõem a reíerida direção, aruam nas seguilrtes funções: Thiago cla Costr
Cotreia - Coordcnador Regional, §(/ilson I)omaneschi Juruor - Assessot Jurídico, Âlvaro Âlegrette -
Asscssot da Cootdenaçào, [,dmrr Lúcio da ltosa Responsável pcla Ccntral de Credenciais, I(edn Costa
NÍonteiro Assessora na Ccntral de Credcnciais, N{ariaua Leitc Àlmeida - Dir-rsào tlc
Comunicaçào/Âssessora de Imprcnsa, Rafael Padilha N{arcante - Dir.'isão de Conrunicaçào/Âssessor dc
Imprensa,

E ainda, são çstotcs maiores no Sistema Pcnitenciário do Estado e que atuâm nas açõcs dcsta
regional, o Doutor Francisco Álbetto Caricati - Diretot Geral do DepâÍmmento I'cnitenciário do Pataná-
DFl,PtiN e o Senhot Thorstein Ferraz - Vicc-I)itetor. \\4,

lmportante frrsat que a cquipc de gestão não mcdc esforços para traba.Úrar em prol de
desenvolver projctos que venham a bencficiar o Sistema Penitenciário do Estado, gatantindo assim, mais
segurança à sociedade em gcral, bem como o comptt.rmetimento com a responsabiJidade de cumprir a

Lei cle Execução lcnal.

Pror'a disso, sào as açôes )á desenvolvidas pcla eqüpe em poucos mcses à frente da gestio, ondc
foram ciados 14 projetos, enúe outÍos, os quais beneficiam sen'idores, custodiados, bem como os

enyolvidos diÍetâhcnte e indiietâmentc corr os pÍesos custodiados <1o Departamento l'cnitcnciár'io do
Paraná.

Àbaixo citamos as ações dcscnvoh.idas pela eqúpe, aprovadas e em funcionamcnto:

. ReclassiEcação dos presos da Cadeia Pública <.1e Toledo, totnando a unidade destinada

apeÍrâs âos detentos que cometeram crimcs contra a dignidade sexual;

. Criação de cliversos convênios entre o Depen e as prcfeituras da regrão, pata canteiros de

tralralho extento âos prcsos do sistema:

. Criaçào da Cerual de Crcdenciais do Depen, facütando a emissão da cartcitinha aos

visitantcs;

Descentaüzaçâo da Comun.icaçào do l)cpen Paraná, trazendo à Cascavel âs âtÍibúçôes

de Relações Públicas e Âssessoria de Comunicaçào do Depcn de tado do Paraní;
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Àlóm do mais, outras iniciativas da equipe foram desenvoh'idas, baseadas no respcito e no
cumprimenro tia Lei de Execuçào Penal, priorizando conr-ênios e buscando parcerias qlrc melhorem o

gargalo do Sistcma Pcnitenciário do Paraná.

- Curso de Panificação, através dc uma patcctia cotrr o Consclho da Comurüdade;
- Curso de .Àrtesanato;
- Curso de Àzulcjrsta em parceria com o SIrNÂl;
- Curso de Construçào Civil;

A 2" Opetação Araceh deflagtou, por meio da Regional dc Cascavel, em Toledo, a ptimeLa fasc

da Operação.

C) objetivo da açào foi o cumprimcnto do Projeto 09 /201, o qual prevê a rcclassificacào dos

presos custodiados cm umA das unidadcs administradas pelo DtrPEN, na tegião Oeste, e consiste na
tcclassiÊrcação dos ptesos, tornando a Cadeia Púbhca de Toledo uma unidadc para detcntos que
c()metcram crimcs conúa a dignidadc sexual.

Iroi a pnmeira operaçào organizadt e administrada por ulnâ tcgional do Depcn, nr> Para,ná, c a
unidade reclassificada também é a primcira do Estado, por isso, os trabalhos colocam a tcgronal de
Cascavcl, como pioneira na história do Departamento Penitenciário do Estado.

() nome que batiza a opcraçào teÍnete a uma criança chamada Àraccli Cabterr Crcspo,
assassinacla cm 18 de maio de 1973, no F-spírito Santo. C) corpo dcla foi cncontrado seis dias após o
crime, e cla tcve o rosto desfigurado por ácido, bcm como tinha marcas cle violência e abuso sexual.

Portanto, a homcnagcm apresentada pot estes Vereadores, tem como basc, os ptocedimentos
reaüzados pcla eqúpe, os quars sâo fundamcntais para o mclhot desenvolvimento do rirgão, bem como
da sociedade em geral. .r\ l\'{oçào de Àplausos é metccimento.
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Importante citar alguns cursos oferccidos para os detcrtos, os quais siro geridos pelas un.idadcs:

E pot Íim, citamos a Opcraçào ,\raceü, um trabalho dc gtande impottância da cqr.úpc,

desencadeada em duas fascs, na qual envolveu mais dc 15 r4anrras, mais de 50 servidorcs do
DepâÍtâmento Penitenciário do Paraná, bem como uma gratrde movimcntaçào de mais de 170 presos dc
uma urúdade pâtâ outrâ, em cidacles disúrtas.

Os rabalhos começaram desde as primeiras horas da manhã c contatam com um grandc efetivo
de agentes penitenciários, integrantcs do SOE -Setot de C)perações Espcciais, GSI Grupo de Segurança
Interna e com o apoio de equipes de outÍas insrituiçõcs da Segurança Pírblica, além da coordcnaçà<r
rcgional do DEPIIN-PR,
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