CONSELHO DA COMUNIDADE DA
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM
CATANDUVAS – PR - CCPFCAT
 Declarada de utilidade pública pelo município de Catanduvas conforme
Lei nº 016/2012 de 03 de maio de 2012.
 Órgão Da Execução Penal (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
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e doze,
reuniram-se na Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala da Direção,
às nove horas e trinta minutos, para a 25ª 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 nomes que
constam em lista de presença anexa. Dando início à reunião, Terezinha
Busanello e Luiz Carlos Leite, da EMATER, discorrem sobre a estrutura do
turismo rural e do Circuito Histórico Cultural de Catanduvas. O primeiro,
com estrutura implantada objetivando evitar a evasão de jovens do campo
para a cidade, garantindo a melhor obtenção de recursos para as famílias
através da qualificação de mão de obra e de produtos com o aval da
ANVISA. Atualmente, a venda é feita na COPERAFA e participa de
programa de aquisição de alimentos onde é feita a distribuição em escolas
e Instituições como A UOPECAN de Cascavel. Aliado ao turismo rural, a
inauguração do Memorial da cidade visa enriquecer a rota cultural, através
do resgate da história local, marcadamente do período Tenentista.
Comenta-se a respeito da volta da realização da Festa da Uva e sua
importância para incrementar o turismo local. Lurdes sugere a criação de
um calendário com eventos cotidianos e sazonais.Terezinha comenta que
em 06 de janeiro de 2013 já está marcada a caminhada do circuito da
uva, convidando a todos os presentes a participar. Airton pergunta a
Fabiano a respeito dos recursos solicitados à Justiça Federal para o projeto
de treinamento dos catadores da Associação, contudo, responde que o
Juizado está primando por projetos na área de segurança pública, em
detrimento de projetos sociais, mas que apresentou mesmo assim, as
solicitações do Projeto CAAD e de reciclagem. Airton sugere que os
recursos da reciclagem, por ter sido frustrada pela falta de interesse dos
catadores em participar sejam repassados para a caminhada do dia 06 de
janeiro. Fabiano não acredita na disponibilização desse recurso por parte
da Justiça Federal e aborda a necessidade do Conselho em buscar meio de
se capitalizar. Comenta a respeito da realização do bazar com produtos da
Receita Federal onde será estipulada uma porcentagem para o Conselho e
seus projetos, e outra para uso da Penitenciária. Pergunta aos presentes
sobre a participação de todos, pois da Penitenciária apenas a Agente
Márcia terá participação. Marlene se compromete a recrutar de 10 a 15
pessoas para a separação do material. Lurdes e Altamir também se
comprometem a providenciar pessoas para auxiliar. Airton solicita o
telefone do Sr. Emílio, administrador do espaço visado para o bazar, para
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contactá-lo.É comentada a inclusão da Penitenciária Federal como ponto
de visitação turística e a construção de um mirante com disposição de
fotos, camisetas, vídeo institucional, postais e brinquedos temáticos a
serem confeccionados pelos presos que trabalham na empresa Carlu, de
Toledo. Marlene pergunta a respeito da Sprinter que seria doada para a
Associação de Catadores e sugere sua utilização no turismo rural. Fabiano
esclarece que todas as doações anteriormente comentadas serão
realizadas via Prefeitura Municipal, uma vez que o Conselho não preenche
os requisitos necessários em termos de documentação para ter esses bens
diretamente destinados pelo Ministério da Justiça e pela Penitenciária.
Fabiano comenta também que está verificando junto ao DISPF e a
consultoria jurídica do Ministério da Justiça a possibilidade do Conselho
celebrar contratos diretos com a Penitenciária, em relação a serviços
essenciais como lavanderia, terceirização de mão de obra, dentre outros.
Os lucros seriam então nos projetos para a cidade e também de uso na
unidade. Marlene comenta que a Diretora do CAAD organizará para o dia
06 de dezembro de 2012 a tarde cultural. Ficou acertado para esta data,
também, o sorteio da rifa de uma chuteira NIKE, com 250 números e será
vendida a R$ 2,00 o cupom. Em seguida, Silvana e Nádia, da Escola
Tiradentes apresentam solicitação de recurso para compra de lixeiras
ecológicas, com projeto educacional para as crianças sobre reciclagem e
meio ambiente. Por sugestão de Airton, o projeto é recebido para ser
encaminhado à Dra. Regiane, Juíza Titular da Comarca de Catanduvas,
com ofício do Conselho da Comunidade, apresentando o valor de R$
357,00 para a compra das lixeiras, acrescido do valor de R$ 300,00 para a
aquisição de quatro tambores, solicitando assim, a verba necessária para
essa compra. A data da próxima reunião foi fixada para dia 19 de outubro
de 2012. Em seguida, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem
fazer uso e, não existindo manifestações, Fabiano deu por encerrada a
reunião às onze horas e trinta e cinco minutos. Esta ata contém como
anexo Lista de Presença que vai assinada por todos os que participaram
da reunião.

2

