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à proposta elaborada pelo CRIA sobre a Politica de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Após as exp lanaçães, inclusive dos
convidados, a matéria foi encaminhada à Comissão de Politicas Públicas
para receber parecer conclusivo a ser submetido ao Plenário na próxima
Assembléia. A se guir, a Senhora Vice-Presidente prop Se ao Plenário que
seja p rocedido relato sobrem availação dom 400 eine do e.cto pela
infância e concede a palavra ao Conselheiro Paulo Afonso Suarmos, para
apresentar reluto sabre a Re g ião Norte, havendo o Conselheiro
enfatizado que devido as grandes distancias a articulação nu região é
Precária, sugerindo que o COMANDA contribua para a melhoria da
integração. Registra que o Estado de Tocantins não dis pãe do Conselho
Estadual, o que está requerendo uma atenção especial, e proplie uma
visita de representantes da COMANDA ao Estado, bem Como que seja
exp edida Resolução no sentido de que o Senhor Governador promova as
condicães para a imediata instalacão e funcionamento do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho aprovou
as medidas sugeridas e desi gnou para representá-lo os Conselheiros
Pedro Avellar e a Irmã Maria do Rosário Leite Cintra. A Conselheira
Malha Meireles registrou o comparecimento de todos os Estados da Região
Sul, em Canela, ressaltando que os Conselhos de Direito levantaram
pontos para reflexão, mas que não houve es paço na pauta, para que
fossem ap rofundados. Reg istra, tambéo, que foi Proposto que o COMANDA
passe a fazer o acompanhamento em articulado entre os Conselhos, após
a avaliação dos 500 dias. A Conselheira Márcia Dodge B. da Costa
assinalou que na Região Nordeste foi dada ênfase a questão da
mortalidade infantil e a não votação do Orcamento. Após os debates o
Conselheiro Deodato RIvera sugeriu que após os SOO dias do Pacto da
Infância o COMANDA passe a coordenar as reuniães com o a poio do UN/CEF
e do CRIA. O Conselho deliberou deixar a matéria em estudo, para
analisado oportunamente pelo Plenário. A seguir, a Senhora Vice-
Presidente concede a palavra aos Conselheiros Nelson de Moraes e Melba
Meireles que expãem ao Conselho a visita que a Comissão de Conselheiros
do COMANDA realizou nus unidades de internação, em Recife, tendo por
escopo a Semana da Crianca no âmbito do Pro g rama Embala Brasil. Após os
relatos, o Conselho ap rovou o encaminhamento de resolucão do COMANDA ao
do Governo do Estado, re pudiando o cerceamento de acesso de membros
deste Conselho a unidade de acolhimento provisório da FUNDAC, co razão
dos óbices enfrentados pelos Conselheiros no desem penho dos seus
misteres. Aprovou também, Resolução aos Ministérios Públicos Federal e
Estadual de Pernambuco promovam, em conjunto, a instauração de
inquérito civil público, para apurar as condicães de atendimento na
Estado aos adolescentes a quem se atribui a autoria de ato infracional.
A seguir, a Senhora Vice-Presidente solicita a Conselheira Margarida
Mun guba que exponha ao Plenário o tema Trabalho Infantil focalizado no
Prog rama Embala Brasil, por proposição do COMANDA. A Conselheira fa:
circunstanciado relato, ficando a avaliação da matéria para ser
aprofundada em Assembléia subseqUente. A seguir, a Senhora Vice-
Presidente declara aprovadas as Atas das Décima Sétima e Décima Oitava
Assembléias Ordinárias. Em se guida, o Conselheiro Nelson de Moraes faz
explanado ao Plenário sobre as dificuldades que a Comissão de Finanças
vem se defrontando para o desempenho de suas atividades par não dispiir
de um assessoramento técnico para implementação de suas açães. De outra
Parte, reiterou a necessidade de a Comissão conhecer os mecanismos que
permitam o acom panhamento mais efetivo das acães governamentais na área
de Orçamento e Finanças para a criança e o adolescente. Ficou decidido
que a Comissão de Finanças deverá solicitar a contribuição do
Conselheiro Rosber Neves de Almeida e do Dr. Elia% Jor ge, em caráter
eventual, para que a Comissão possa firmar posição sobre essas
matérias. Informou ao Plenário que o Projeto de lei no 4.706194,
ori g inário do documento denominado "Pacote contra a Violência", foi
encaminhado à Câmara dos De p utados. O Plenário encarregou a. Comissão de
Finanças de estudar o encaminhamento a ser dado com vistas a retirada
da matéria no âmbito do Poder Legislativo. A seguir, a Senhora Vice-
Presidente submeteu ao Plenário a escolha da re presentado do COMANDA
na I Conferência Munici pal para Infância e Adolescência, nos dias 21,
22 e 23, no Rio Grande do Sul, tendo sido designados os Conselheiros
Si gmar Reichel e Me/ba Meireles; para o Encontro Estadual sobre
Conselhos Munici pais de Direitos da Criança e do Adolescentes, no dia
24, em Porto Alegre, o Conselho designou a Conselheira Malha Meireles;
para o Seminário Regional Menina, Mulher, Higiene e Políticas Públicas.
dos dias 24 a 28, em Manaus, o Conselho designou o Conselheiro Paulo
Afonso Guermes; para o Encontro em Vila Velha, de ib a 1.2, no Espirita
Santo, o Conselho indicou o Conselheiro Raimundo Mes quita; para o
Encontro do Fundo Cristão para as Assembléias, as ONGs e os Conselhos
de Direitos e a Mobilizacão Social, dia 30, em Belo Horizonte, o
Conselho desi gnou o Conselheiro José Doo mete Oliveira e para o
Workshop sobre a avaliação de Programas de Atendimento a Adolescentes
em Situação de Risco, de 28 a 30 de novembro, no Rio de Janeiro,
p romovido pela Roda Vida, o Conselho desi gnou o Conselheiro Cláudio
Saraiva. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Vice-Presidente às treze
horas e cinquenta minutos, encerra a Sessão, e para constar eu, Maria
Irineide da Cesta e Silva Nunes, na qualidade de Secretária, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e a p rovada, será assinada por mim C
peia Presidente da Assembléia, Conselheira Irmã Maria do Rosário Leite
Cintra.

IRMÃ MARIA DO ROSARIO LEITE CINTRA
Presidente da Assembléia

MARIA IRINEIDE DA COSTA E SILVA NUNES
Secretãria-ExecutivadoConselho

(Of. n9 121/94)

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER
ATA DA REUNIDO ORDINARIA

REALIZADA NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO DE 1994

is nove heras do dia 02 de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e
quatro, na sala de reuniães do Anexo II do Ministério da Justiça, 22
andar, reuniu-se o Conselho nacional dos Direitos da Mulher para, sob a
Presidência da Dra. Herilda Balduino de Sousa, e com as p resenças das
conselheiras Azelene Krig Inácio; Maria Marta Cordeiro Lobo; Irmã

Olímpia iam; Márcia Maria Araaio de Abreu; Cléa Mona Maria Carpi da
Rocha; Metam de Fatima Jungman; Ciente Sani Avance; Rafaela Damãeio de
Jeee, Maria Jnsl, maclel Nascimento; Tereza Maria Mascarenhas; Leila
euimari.e d. Abreu; Dionéia eroes Drech; Mercedes de Morais Rodrigues,
dincet irem os neguintes itens pautados: r. Aprovação das Atas; II.
As,o.tc, E.' r...1 .-ternacional da Mure-; IV. Conferência
Mundial da Mulher; V. Revisão Constitucional; Vl. Ano Internacional da
Familia; VII. Reestruturação do Conselho e VII/. Encontro de Vereadoras
e de Mulheres Indí genas. Abrindo os tratalhos a Senhora Presidente fez
informe ,. gerai, 'as Conselheiras presentes com a apresentação da
p rngramas7va atioldad,, para comemoração do dia 08 de março, Dia
I nternacional da Mulher, destacando a sessão solene que ocorrerá no
Congreeno nacinnal Cem a participação de autoridades dos três poderes
da Repáblica e de segmentos da sociedade brasileira reiterando a
necessidade de todas as cemselheiras se fazerem p resentes no evento.
Pa,nando para n item /V da pauta informou-Sm que os preparativos da IA
Conferencia Mundial de Mulher continuam sendo realizadas pelo Comitê do
enverno, através de Seminário, já esti pulados e que a Presidente do
Connelho e a Conselheira Dra. Cléa participaram das reuniães que se
realizaram no Ministério das Relaç ges Exteriores. Passou-se, em
seguida, à discussão da Re e isão Constitucional. Foi dada a palavra is
conselheiras que teceram consideraçães a res peito do assunto tendo-se
chegado à conclusão que era Inoportuna a reolsWo da carta
constitucional e que a revisão re presenta um perigo, pois poderia
ocorrer a perda dos direitos duramente con quistados na Constituinte,
onde a mobilização e a atuação das mulheres, e do Conselho nacional dos
Direitos da Mulher fizeram inserir no texto constitucional grandes
aoanços faoor das mulheres. Foi elaborado um documento a respeito da
poeição do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e resolveu-se
designar UM grupo de Conselheiras para estudar, p reparar e atuar na
revis .ão rase ela se efetioasse. Discutiu-se sobre ou eventos a serem
imp lementados para a comemoração do Ano Internacional da Família.
Discutiu-ee a res peito da reestruturação do Conselho, op tando-se pela
elaboração de um projeto por pessoa qualificada em administração
pUblica e Direito Administrativo. Deliberou-se também sobre um evento
com as Vereadoras e mulheres índias. Ficaram designadas as Conselheiras
Edna Costa e Luzia Toledo para realizar o Encontro de Vereadoras, a
Azelene Mrig Inácio para o das mulheres índias. Para constar foi
larada Ata que apás leitura e a p rovação pelo Egrégio Conselho, será
as.inada pela Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher -
CNAM e pelo Coordenador-Geral de Articulação Setorial - COAS.

HERILDA BALDUINO DE SOUSA	 ADELIO CLAUDIO BASILE MARTINS
Presidente do Conselho	 Coordenador-Geral do COAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
• REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE MARCO DE 1994

As 9 (nove) horas do dia sete de março de hum mil, novecentos e noventa
e quatro, co Auditário Tancredo Neves, da Ministério da Justiça,
reuniu-se o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher para discutir as
comemoraçães do Dia Internacional da Malhar e outros Itens pautados,
quais sedam I- Sessão solene na Câmara dos Deputados; II- Conferência;
Mulher. Poder e Justiça (conferencista; Ora Eliana Calmos, Juiza do
Tribunal Federal da IA Região); III- Apresentação da Carta de Vienna e
I ll- Abertura da Exposição - Dia Internacional da Mulher. Estiveram
p resentes à reunião as Conselheiras MERCEDES MORAES RODRIGUES, DIONélA
FROES DRESCH, CLélt ARMA HARTA CARPI DA ROCHA, MARIA HARTA CORDEIRO
LODO, HARTA JOSé MACIEL NASCIMENTO, AZELtNE KRIG INÁCIO, MARCIA DE
ABREU, LUZIA ALVES TOLEDO e CLCHIR GANI AUANZA. As onze horas do dia 8
de março, no Plenário Ulvsses Guimarães, Câmara dos Deputados, começa a
Sessão Especial Comemorativa ao Dia Internaolonal da Mulher moa a
Presença de autoridades dos ;rês poderes da República, corpo
dip l omát ic o , sociedade académioa, grupos or ganizados e da sociedade
civil em geral. O ilustre Deputado Wilson Campos do PSDB/PE pronuncia
UM discurso em que exalta a mulher, seu papel social, SUA luta,
moviaentos e con quistas ao longo dos últimos séculos. Outros
parlamentares de diversos partidos políticas, na mesma linha, fizeram
seus discursos felicitando todas as mulheres pelo seu dia. Encerrada a
sessão solene na Cámaia, pelo Presidente da Casa, a Presidente do CEDE
e Conselheiras diri g iras-seco Auditário Taneredo Neves co Ministério
da Justiça, onde às 16 horas, o excelentíssimo Senhor Kinistr6 da
Justiça faz a abertura dos trabalhos para em seguida passar a palavra a
ilustre Conferenoista Dee tliana Calmon. Juiza do Tribuna/ Regional
Federal, que esplanou o tema Mulher,. Poder e Justiça, com muita
Propriedade. Encerrada a palestra da DrA Lhana, foi feita a abertéra
oficial da Exposição - "Dia Internacional da Rolhar", no Salão Regro do
Edifício Sede do Ministério da Justiça. Cm se guida, Presidente e
Conselheiras seguirax para a Universidade de Brasília onde participaram
de uma CerisOnia promovida pelo Decanato de Assuntos Coaunitarices com
um coquitel e o lançamento de um cartas alusivo ao Dia internaolonai da
Mulher. O evento objetiva promover mulheres desportistas de Brasília
AUA alcançaram destaque iaternacional em suas modalidades. Foi, então,
declarada encerrada a sessão solene que para constar lavrou-se a
presente Ata que, apás leitura e aprovação de Egrégio Conselho, será
assinada pela Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e
Pelo Coordenador-Geral de Articulação Setorial - COAS

HERILDA BALDU21IO DE SOUSA	 AD2LIO CLAUDIO BASILE MARTINS
Presidente do Conselho	 Coordenador-Geral da COAS

(Of. 09 132/94)

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA

DESOLOÇA0 149 16, DE 12 DE DEMO= DE 1994

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA CRIMINAL g
PENITENCIARIA, no uso de suas atribuições legais, regimentais e

REVOGADO



19918	 SEÇÃO 1	 DIÁRIO OFICIAL
	

N? 240 TERÇA-FEIRA, 20 DEZ 1994

CONSIDERANDO a decisão , por unanimidade, do Conselho N.
cional de Política Criminal e Penitenciaria, reunido em 12 de dezembro
de 1994, com o propOsito de estabelecer as DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO
DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PENAIS NO BRASIL;

CONSIDERANDO que os dados obtidos com o Cenio Penitenciar(e
Nacional de 5994 (275.000 mandados de prisão rlà0 compridos; 42.954 ore
sos cumprinde pena em delegacias nu cadeias; dêficit de 59.954 varias neri
estabelecimentos penais) demonstram a precariedade do sistema penitencia
rio brasileiro;

CONSIDERANDO que seriam necessarica 130 novos eetibeleer
mentos penais para eliminar a superpopulaçao carcerária existente,
no País;

CONSIDERANDO que tem sido preoeuprjção eistonatica do Coo
solho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria preservar o cumprT
mento da Lei no 7.210, de 11 	 julhu de 1984 (Lei de Exesuçãe Pene') 7
tendo CT, vista seu cai-ater aemonizador, procurando adcqua-la roolid,
de brasileiro que, em verdade, nãe ter coopere aia a construção de e. ta
belecimentes penais indispensáveis, em face do seu elevado custe»;

CONSIDERARA » » que dose.» ser desenvolvidos modele, do toe,
tenciártas com projetos de maior funcionalidade e menor cesto, remo, fer
exemplo, as de Londrina e Maringá, no Estado de Paraná, recomendadas co
mo alternativa viável pelos Senhores Seeretrries de Justiça e Cidadania
por ocasião do XVI Fórum Nacional, realizado co 16 Se setembro de 1994
na Cidade de Londrina:

CONSIDERANDO que a Organização das Nações Unidas - ONU
ao estabelecer as Regras Mínimas para o Tratamento dos Presos, observou
que a grande variedade de condições jurídicas, sociais, econômicas e go::
gráficas, existentes no mundo, torna impossive/ aplicá-las. indistinta
mente, em todas as partes e em todo o tempo;

CONSIDERANDO o contido no documento aprovado, por unanimi
dade, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - RS
ORAS ESSENCIAIS PARA A CONSTRUÇÃO, ARQUITETURA E LOCALIZAÇÃO DE ESTABS
LECIMENTOS PRISIONAIS, que teve como Relator o Conselheiro LUIZ FLAVIU
BORGES D'URSO, resolve,

ars. 19 Ficam fazendo parte integrante da presente Resolu
ção os anexos de n9 I, /I e III, das DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PAU
JETOS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PENAIS NO BRASIL, compreendendo:

ANEXO I - orientações para o Departamento de Assuntos Pe
nitenciarios DEPEN do Ministério da Justiça coordenar a elaboração dã
projetos, orçamentos e supervisionar a construção de unidades penais;

ANEXO II - normas para a elaboração de convênios , proje
tos e construção de unidades penais;

ANEXO III - conceituação dos projetos de arquitetura e es
genharia para unidades penais.

Art. 29 Recomendar que os recursos orçamentários da União e
'os provenientes do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN sejam alocados
em obras federais ou repassados às Unidades Federativas e Municípios
através de convênios, se os projetos e orçamentos dos estabelecimentos
penais a serem construidos, reformados, ampliados ou concluídos, estive

Art. 39 O Departamento de Assuntos Penitenciários -DEPEN ado
tarã as providências ,necessárias ou complementares ao cumprimento das
regras estabelecidas nesta Resolução.

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação.

EDMUNDO ALBERTO BRANCO DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho

APARECIDO LOPES rELTRIM
Concelheiro Relator

ATA DA 21382E0E39D
REALIZADA NO DIA 28 DEN~DE 1994

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de
mil novecentos e noventa e quatro, as nove horda, reuniu-se o Conselho
Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria - C/IPCP, em Brasília-DF
no Edifício Anexo II do Ministério da Justiça, sala n9 210, sob a Presi
descia do Professor Edmundo Alberto Branco de Oliveira. Clanselheiros prã
sentes: Miguel Frederico do Espírito Santo, Rubens Approbato Machado 7
George Francisco Tavares, Luiz Alfredo Paim, Maria Eugênia da Silva Ri
beiro, AMauri Serralvo, Eduardo Maneira, Hermes Vilchez Guerreiro, ApS
recido Lopes Peltrim, Ronaldo António Botelho, Heitor Piedade Júnior 7
Luiz Flavio Borges D'Urso, Arnaldo Camardelli Agle e Mario Julio Perei
ra da Silva. Presente também à Reunião o Doutor Francisco Miguel Babe:itã
Moraes Silva, Presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná,
que veio prestigiar a posse do Conselheiro Ronaldo Antônio Botelho. Ve

.rificada a existência de gearam, o Presidente abriu a Sessão, pondo dni
discussão a Ata da Reunião anterior, realizada nos dias 17 e 18.10.94
que foi aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Presidente anunciou a
posse do novo Conselheiro, Doutor Ronaldo Antônio Botelho, designado pe
la Portaria n9 847, de 11.11.94, do Senhor Ministro da Justiça. Apôs deS
tecer as qualidades do novo Conselheiro, o Presidente determinou a. lei
tara do ato de posse, augurando votos de pleno êxito ao Doutor Ronaldo
Botelho. Na oportunidade, o Conselheiro empossado agradeceu a manifesta
ção do Presidente do CNPCP, pondo-se à disposição de todos. O ConselheT
ro Mario Julio Pereira da Silva apresentou um voto de louvor ao ex
selheiro Claudio Lemos Ponteies, substituído pelo Doutor Remirado Botelho
pela sua brilhante atuação no CRPCP, solicitando que fosse registro em
Ata, bem como comunicado ao ex-Conselheiro. Dando continuidade, o Presi
dente apresentou uma Proposta do Calendário das Reuniões do Colegiadã

para 1 095, que foi aprovada, por unanimidade. Dando sequência, o Presi
dente teceu alguns comentários acerca do Censo Penitenciario Nacional =
1994, recentemente entregue ao Senhor Ministro da Justiça e enviado a to
dos Os Secretários de Justiça Estaduais. Na ocasião, o Presidente deu
conhecimento da divulgação do Censo pela imprensa, ressaltando areporta
vem publicada pela Revista "Veja", edição de 30.11.94, cujo tema %lusa.
ça - a Punição Inútil", trouxe afirmaçóes te/tas pus	 ser., me
dC, ele correspondem a realidade. O assunto provocou reaçao do Plenari6
que, por decisão unanime, aprovou Moção de solidariedade ao Presidente
do M.e?, em face da notícia inserta na referida reportagem de que ornes
no seria favoravel à castração química de estupradores. Em consequência,
tambam par decisão unanime, foi aprovado a elaboração de Ofícios ao Di
retor de Redação da referida Reviz,a, um do Presidente e outro dos Meã
broa do Colejlego, solicitando do Sua Sonhoria, paro reposição da verde
de, que dê aos mesmos a devida divulgação. For sugestão dos Conselheiros
Amauri Serralvo, Mario Julio c Rubens Approbato, endoseada pelou demais
Conselheiros prementes, foi aprovado que se dose»» conhecimento das pra
elaOmeíae tsm e ose pelo CNPCP ao aonhor Ministro da Justiça, ao Pusidan
CO do Conselho Federal da OAB, ao Presidente da CNBB, ao Presidente da
ABI, ,o Procurador Geral da República, aos Secretários de Justiça Esta
gueto e a outras personalidades a critério do Presidente do CRPCP. Dar':
do prosseguimento, o Conselheiro George Tavares relatou o Processo - EY
n9 5208/94, concernente a Transferência de Processos Criminais no Ambi
to Internaotonal. Segundo o Pelator, a meteria já foi objeto de doi;
pareceres de sua lavra, outro do Conselheiro Amauri Serra/vo e, fina/
mento do Conselheiro Mario Julio que, relatando o Processo-MI n9 11.925/94,-
lastreado nos referidos pareceres, chegou à conclusão, aprovada unanimi
mente por este Egrégio Colegiado, In verbis: (...). "Assim, nada tendo
mais a acrescentar, encerro o presente parecer, pedindo que este processo
seja arquivado". Parecer aprovado, por unanimidade. Novamente, o Canse
useiro George Tavares relatou o Processo-MJ n9 20.816/94, referente S
um Projeto sobre Educação Básica, remetido pela Fundação Brasileira de
Pesquisa e Ensino - FUNBRAPE. Segundo o Relator, "o ilustre Presidente
deste Colegiado mandou tal expediente ao DERES - Departamento de Assun
tos Penitenciários, para que o examinasse, pois a matéria se inclue na
sua área de competência. Consta dos autos (fls. 1) o parecer da ilustre
Administradora Celeste Aída Novaes, aprovado pelo Diretor do DEPEN.Dian
te das brilhantes considerações e da respeitável conclusão desse parecer;
nada mais temos a acrescentar. Subneto o aludido parecer .à apreciaçao
de meus ilustres pares, recomendando seja ele aprovado totalmente". Pa
recer aprovado, por unanimidade. Em seguida, o Conselheiro Mario Julio':
Relator do Processo-MJ n9 5499/94, contendo o Relatório de Atividades de
1993, do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, disse, em seu Pa
recer, que na Reunião de 14.06.94, quando da análise do documento, ver'
ficou que constava Inspeção realizada na Penitenciária de Pedrinhas,seil
a juntada do respectivo Relatório. Segundo ele, tendo sido colocado em
diligencia, a Presidente do referido Colegiada, através do Oficio 233/94
de 29.09.94, enviou o Relatório requirido. Após registrar os dados in
formados no Relatório, o Conselheiro Mario Julio ressaltou que "Diante,
assim, da apresentação do Relatório concernente à Inspeção realizada
opino no sentido de, satisfeitas as exigências dos artigos 69 e 70 da Lei
de Execução Penal, aprová-lo.(...) Posto em discussão, o Parecer toiro
vado, por unanimidade, com a recomendação para que seja enviada copa
do citado Relatório ao DEPEN/MJ, para conhecimento e subsídios Dando coo
tinuidade, o Conselheiro Heitor Piedade Júnior relatou o Processo -
n9 000094/94, versando sobre AIDS, num texto fornecido pela Organização
Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. Segundo o Bela
ter, "Trata-se, sem dúvida, de texto da mais significativa relevancia
no campo da prevenção e do acompanhamento do problema que desafia não
apenas a população carcerária, mas a de toda a sociedade. São orienta
ções elaboradas a partir de intensos estudos e debates por peritos reU
nidos em Genebra, em Setembro de 1992".(...) Posto em discussãoo Pare
cer foi amplamente debatido, tendo os Conselheiros Amauri Serralvo ã
Mario Julio opinado para que o Colegiado não conhecesse a matéria. Após
outras manifestações, foi aprovado que o Processo seja devolvido ao 502024/
947, com a recomendação para que o assunto tenha divulgação. Em seguida
o Conselheiro Rubens Approbato relatou o Processo-MJ n9 7664/94, sobre
o Relatório de Inspeção no Instituto Penal Vicente Piragibe. Em seu Pa
moer, o Relator aprovou o Relatório. Entretanto, o Conselheiro Georgã
Tavares pediu vistas ao Processo. Novamente, o Conselheiro Rubens Apprchato
apresentou Parecer, referente ao Recadastramento Eleitoral de Presos no
Brasil, objeto do Processo-Mj n9 20.815/94. Em seu Parecer, o Relator
opinou para que o Tribunal Superior Eleitoral possa informar ao CNPCP
qual a orientação e medidas recomendadas pelo T.S.E. com relaçãoao 0000
cicio do vete pelo preso, que mantém seus direitos políticos e não tais
condenação criminal transitada em julgado. Parecer aprovado, por unani
midade. Comunicações: 1) O Conselheiro Aparecido Lqpes Fe/trim comunt
cou que o DEPEN/MJ está efetuando a distribuição da Revista n9 4 do CPP097
bem começas Diretrizes Básicas da Política Penitenciaria Nacional. 21Co
municou também que, durante sua gestão como Diretor do DEPEN/MJ, têm si
do feitas inúmeras inspeções em estabelecimentos penitenciários, mas
até o momento, os respectivos Relatórios enviados ao CNPCP não tem che
gado ao conhecimento dos Conselheiros. 3)0 Conselheiro Remes -Guerreiro
comunicou a criação e inauguração da Escola de Serviços Penitenciários
do Estado de Minas Gerais (ESPEN-MG), subordinada a Secretaria de Esta
do da Justiça. 4)Comunicou também que o Conselheiro Heitor PiedadeJedoF
foi eleito 19 Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Vitimologia •
5)0 Conselheiro Heitor Piedade comunicou que o Professor Edmundo Olivei
ra foi eleito 39 Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de VitimologiiT
610 Conselheiro Mario Julio comunicou que o Presidente do CNPCP profe
riu palestra no Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), no da
16.11.94, para os alunas do Curso de Direito, concernente ao Censo Peni
tenciario Nacional - 1994. Se2undo ela, a refenida palestra teve ampla
repercussão naquela Instituiçao de Ensino Superior. 7) O Conselheiro
Luiz Flávio D'Urso comunicou que o Instituto dos Advogados dedãoPaulo,
presidido pelo Conselheiro Rubens Approbato Machado, estará ccmemarardo,
no dia 29.11.94, 120 anos de existência. Proposições: 11 O Conselheiro
Rubens Approbato propós um Voto de congratulações ao Senador Maurício
Corrêa pela sua recente nomeação para o Cargo de Ministro do Supremo Tri
bucal Federal. Proposição aprovada, por unanimidade. 2)PropOs tmlibém que'
fosse registrada em Ata a passagem, nesta data, do bicentenário da mor
te do Marquês de Beccaria, autor do clássico do Direito "Dos Delitos ã
Das Penas", que ainda é referência obrigatória para o estabelecimento
das regras de repressão. Proposição aprovada, por unanimidade. 310 Coo

rem em conformidade com as exigências da presente Resolução.




