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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, reuniram-se na Sala 

da Divisão de Reabilitação, às dez horas e 30 minutos, para a 11ª 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 seguintes 
membros: Patricia Silvana Einhardt Meulam – representando a seguinte 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Cascavel, Rogélio 
Brandalize – representando a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, 

Neiva Maria Liesenfeld – representando o Conselho Regional de Serviço 
Social, Marcelo Luiz Angélico – representando a Prefeitura de Catanduvas, 

Sebastião Duffeck - representando a Câmara de Vereadores do Município de 
Catanduvas. Presentes, Laura Freitas Oliveira, Assistente Social desta 

unidade e Aléssio Aldenucci Junior, Agente Penitenciário Federal, chefe da 
Divisão de Reabilitação, Jocemara Rodrigues, Pedagoga desta unidade, 

Melissa Almeida de Araújo, Psicóloga desta unidade e André Luís Zini – 
Agente Penitenciário Federal. O Agente Aléssio Aldenucci Junior deu boas 

vindas aos presentes e fez apresentações entre os visitantes. Em seguida deu 
inicio à  pauta, a qual contemplou os seguintes assuntos: 1. Informar que sera 

realizada prestação de contas mensal, dos valores depositados na conta 

corrente do Conselho da Comunidade. 2. Ficou acordado entre representantes 
do Conselho que a prestação de contas se dará através de planilha explicativa 

a ser encaminhada por e-mail a todos os participantes. Todas as notas fiscais 
referentes e relacionadas na planilha estarão disponíveis para consulta nas 

reuniões do Conselho. Tal fato (pasta com notas fiscais) passa a vigorar a 
partir desta reunião. 3. As solicitações das reuniões anteriores, quais sejam, 

doação de roupas, DVDs, projetos de reciclagem, continuam fazendo parte de 
nossas aspirações e necessidades. 4. 

O senhor Rogélio Brandalize, representante da igreja católica – comunidade 
Santo Antônio - estendeu convite de participação aos Agentes Penitenciários e 

servidores para participarem de Cursilho a ser realizado em Cascavel na data 
de 16,17 e 18 de abril para os homens e na data de 23,24 e 25 de abril para 

as mulheres a ser realizado no Centro Diocesano de Formação, sito na rua 
Jorge Lacerda (Seminário São José). 5. A pedagoga desta Unidade informou 

aos representantes do Conselho de convenio que está sendo realizado com o 

Senac, destinado a população jovem de Catanduvas. Solicitou aos 
representantes do Conselho residentes na cidade apoio na divulgação do 

Projeto. Esse será um projeto piloto, buscando determinar-se interesse da 
Comunidade, fortalecendo assim qualificação profissional para os que estão em 

busca da empregabilidade. 6. A Psicóloga Melissa adiantou a representantes da 
cidade de que estão sendo estudados projetos de atendimento a população na 

promoção da saúde, tal como, palestras, verificação de pressão, doação de 
preservativos, medicamentos, etc. 7. A Assistente Social desta Unidade 

registrou interesse em estender seu atendimento a familia dos internos 
residentes na cidade, de acordo com projeto a ser futuramente apresentado. 8. 

A Dra. Patricia deixou para analise redações a serem inseridas em novo livro 
do pastor Mario Hort (são cartas recebidas de detentos de diversas presidios 
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do Brasil, entre elas possivelmente existam cartas de presidio federal). 9. Foi 

feito agradecimento à Dra. Patricia pela doação de 30 filmes Dvds. Também 
registramos agradecimento ao senhor Marcelo pelo apoio nos contatos 

efetuados com a artesã da cidade. 
 

O Presidente deu por encerrada a reunião às 11H50min, nada mais havendo a 

consignar, eu, Aléssio Aldenucci Junior secretário designado para o ato, lavrei a 
presente Ata, que lida e achada conforme vai por todos assinada. 
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