CONSELHO DA COMUNIDADE
ÓRGÃO DA EXECUÇÃO (Artigo 61, VII e 80 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal)
Instituído pela Portaria nº 004. de 02 de outubro de 2008 da Seção de Execução Penal de Catanduvas – PR

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e doze, reuniram-se
na Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala de Reuniões, às nove horas e
cinquenta minutos, para a 21ª Reunião Ordinária do Conselho da Comunidade,
constituído e instalado pela Portaria nº 004 de 02 de outubro de 2008 da
Seção de Execução Penal de Catanduvas – PR, para atuar junto à Penitenciária
Federal em Catanduvas – PR, os abaixo assinados. Abrindo a Reunião, a
Presidenta Marlene faz as apresentações dos presentes e faz vistas à pauta da
reunião, comentando a respeito dos projetos a serem apresentados. Entre
eles, inicia com o da Biblioteca volante e suas necessidades para manutenção,
acordado com a Prefeitura de Catanduvas. Marizete sugere que seja iniciada a
reunião com a alteração de um item de sua fala na ata da reunião anterior, que
é providenciada, bem como estabelecer como rotina nas próximas reuniões a
leitura e aprovação da mesma, antes de seu início. Em seguida, Marlene pede
que as representantes da Agência do Trabalhador em Cascavel dêem início à
sua apresentação, onde Maristela e Rosângela esclarecem a dinâmica e
atuação da Agência em sua rotina, bem como as políticas de emprego do
Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo é buscar qualificação profissional
da comunidade local, com possibilidade de implantação da Agência em
Catanduvas em parceria com a empresa Brasil Treina Cascavel, entre outras. É
salientada a participação do município e vontade política para tanto. Airton
questiona a possibilidade de um escritório regional da Agência de Cascavel em
Catanduvas, obtendo resposta positiva por parte das representantes da
Agência. Marlene dá continuidade à pauta e comenta-se a respeito da obtenção
da Declaração de Utilidade Pública Municipal, que é comemorada por todos
com fins de utilização na obtenção de doações por parte da Receita Federal e
Justiça Federal. Hélio comunica aos membros o novo valor a ser pago para o
Contador do Conselho, R$ 200,00 (duzentos reais), retificando o valor acertado
em ata anterior, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem objeção dos
presentes. Em seguida, Marlene apresenta seu projeto da Brinquedoteca e
Biblioteca volante, com utilização do ônibus que está à disposição da
Penitenciária Federal. O objetivo do mesmo é a criação do hábito de leitura e
investimento em cultura e futura formação das crianças. Os recursos humanos
serão arcados pela Prefeitura Municipal de Catanduvas. Os recursos materiais
deverão ser solicitados via doação da Receita Federal. Tavares comenta que foi
aprovada pela Câmara auxílios para os municípios que são sede de
penitenciárias, constituindo uma via para a obtenção desses recursos. Marizete
destaca os itens do Projeto a serem aprovados pelo Conselho. Marlene destaca
que o Conselho entraria com verba para modificação e equipamentos para o
ônibus. Marizete questiona a utilização dos recursos nesse projeto. Marlene
esclarece que a proposta é de viabilização do projeto, nesse primeiro
momento, com a doação do ônibus para o Conselho e as próximas etapas,
para obtenção e liberação de recursos. O segundo projeto apresentado por
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Marlene é da Brinquedoteca do CMEI Alto Alegre que seria um anexo ao
mesmo. O objetivo é beneficiar as crianças carentes de dois CMEIs.Tavares
argumenta a utilização de espaços já construídos, com valores mais baixos do
que construir um novo espaço, tendo em vista o alto valor apresentado do
Projeto. Marizete enfatiza a elaboração de cadastro de instituições que tenham
interesse em realizar parcerias com o Conselho. É sugerido por Airton que o
Agente Daniel Sena faça esse levantamento. Fica acordado os reajustes nos
projetos apresentados por Marlene e discussão na próxima reunião. O
levantamento de materiais necessários às escolas é repassada à esta
Secretária, para solicitação de doação junto à Receita Federal. Leonardo
Considera aborda a respeito da reciclagem de materiais e obtenção de veículo
da Penitenciária para a Associação de Catadores de Catanduvas. Esclarece que
há impedimentos jurídicos no repasse da Sprinter para uso da Associação.
Sobre o recolhimento de marmitas da Penitenciária, há possibilidade da
Associação recolher, com a utilização da Sprinter, e repassar para empresa de
Foz do Iguaçu, que atualmente recolhe esse material. Destaca o descarte de
papel que é feito pela Penitenciária e a possibilidade de sua utilização para
reciclagem. Marli destaca que o recolhimento de lixo reciclável na Penitenciária
não é feito por falta de veículo. Considera destaca a atuação de atravessadores
no processo de reciclagem. Marli destaca a ampliação do local para
acondicionamento do material. Considera menciona pessoa capacitada para dar
palestra e realizar campanha de conscientização da separação do lixo, a partir
de junho, que coincide com a Semana do Meio Ambiente. É discutida a data
para realização desse evento, sendo fixado o dia 11 de junho às 19h30. Sobre
treinamento do pessoal da Associação, Considera já tem definida pessoa para
esse fim na quarta-feira, dia 23 de maio. Para a próxima reunião serão
discutidos os projetos de transporte dos cadeirantes. A data da próxima
reunião foi fixada para dia 15 de junho de 2012. Marizete destaca a citação de
nomes para o Livro de Mérito Penitenciário. Airton destaca o Agente Pires pelo
seu trabalho junto ao Jurídico. Marizete faz a leitura do Estatuto e sugere que
seja discutido os nomes de Diretores da Penitenciária das gestões anteriores e
de membros do Conselho, em destaque a Dra.Daiane Parreira, ex-presidente
do Conselho. Considera comenta que, dos Diretores da PFCAT, apenas o atual
Diretor realizou melhorias e teria mérito para recebimento da honra. Após
discussão, fica acordado que os membros tragam na próxima reunião, nomes
para votação. Em seguida, deu-se por encerrada a reunião às onze horas e
quarenta minutos, nada mais havendo a consignar, eu, Márcia Regina da Silva,
Agente Penitenciário Federal designado para o ato, lavrei a presente Ata, que
lida e achada conforme vai por todos assinada.
Marlene Machado
Diretora do Centro de Educação Infantil
Presidente do CCPFCAT

Airton Terra
Oficial de Justiça
Vice-Presidente do CCPFCAT
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Márcia Regina da Silva
Agente Penitenciário Federal
Secretária do CCPFCAT

Hélio João Bernartt
Escola Especializada Pestalozzi
Tesoureiro do CCPFCAT

Dalva Bernart
Representante da Ass. de Catadores
ambientais de Catanduvas
Vice-Tesoureira do CCPFCAT

Marizete de Fátima Rodrigues
Assistente Social
CREAS Cascavel

Altamir Borba
ACICA – Associação Comercial, Agrícola e
Industrial de Catanduvas

Rosângela Ferreira dos Santos Nietto
Agência do Trabalhador Cascavel

Erivaldo Tavares da Silva
Rotary Club de Cascavel

Leonardo Considera
Agente Penitenciário Federal
Brasil Treina Cascavel

Larissa Radel
Pestalozzi

Maristela Becker Miranda
Agência do Trabalhador de Cascavel

Marli Aparecida da Luz Freitas
Associação de Reciclagem de Catanduvas
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