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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e treze, reuniram-se no 
Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (CAAD), às nove horas e vinte 

e quatro minutos, para a 32ª 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. Abrindo a Reunião, Fabiano 
Bordignon sugere que todos se apresentem, destacando a presença de 

cinco membros da Cáritas de Cascavel e de projeto anteriormente 

apresentado pela mesma para implantação de curso de reciclagem de 
materiais junto à Associação de Catadores local, frustrado pelo 

quantitativo que não compensaria o investimento. Citou que a verba 
específica para esse projeto foi solicitada à Juíza para que destinasse a 

outro projeto cuja abordagem seria da economia solidária e a resposta 
está sendo aguardada. Padre Wilson solicita que seja apresentada a 

Cáritas e suas propostas a todos. Jônatas, Assistente Social da instituição, 
esclarece que o trabalho da Cáritas é promover assistência às famílias no 

que diz respeito a ensinar a produzir e gerar renda. Fabiano aborda a 
implantação do site do Conselho – catanduvas.org.br – cuja finalidade é 

transparecer suas ações, na utilização de recursos, divulgação de eventos, 
projetos e parcerias. Comunica que o Ministério da Justiça efetivou a 

doação do ônibus Mercedez Benz e Van Sprinter para a Prefeitura local, 
que por sua vez repassará ao Conselho e à Associação de produtores 

locais, respectivamente, para que se cumpra o que foi registrado em 

reuniões anteriores. Marlene retira sua proposta inicial de transformar o 
ônibus em biblioteca em virtude do bom estado interior do veículo e o 

custo elevado para sua adequação. Fabiano comenta a necessidade do 
Conselho em obter a Declaração de Utilidade Pública Estadual e comunica 

que o CAAD será o novo local para as reuniões mensais do Conselho, bem 
como seu galpão utilizado para armazenamento de mercadorias do bazar. 

Prevê, caso haja nova liberação de lote para bazar por parte da Receita 
Federal, que o mesmo seja realizado em conjunto com o Conselho de 

Segurança Pública de Cascavel e Cáritas e a renda dividida entre as 
instiuições participantes. Fabiano lembra que em setembro o Conselho 

completará cinco anos de existência, mesmo mês em que a Prefeitura 
intenciona a volta da Festa da Uva. Na sequência, pede-se apresentação 

dos projetos e a representante da Prefeitura local, Silvana Zin, apresenta 
o Projeto para instalação de grama sintética no parquinho da praça do 

lago municipal. Flademir sugere que seja montada comissão para verificar 
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preços mais baixos nos orçamentos apresentados e Fabiano sugere que 
Flademir encarregue-se dessa verificação. Em seguida é apresentado o 

projeto “Violão nas Escolas” a ser implantado na Escola Professora Maria 
Mayer e Tiradentes. Da mesma forma, é sugerido por Fabiano a 

verificação dos orçamentos. Ambos os projetos ficam pré aprovados, 
condicionados à regularização dos orçamentos. Fabiano destaca a 

importância dos projetos apresentarem continuidade e divulgarem no site 
do Conselho os resultados dos investimentos. Marlene faz convite para a 

quermesse cultural que acontecerá no Centro de Educação Infantil dia 
cinco de julho, às dezesseis horas com objetivo de interação entre família, 

escola e cultura folclórica. Luiz divulga que dia primeiro de setembro 

acontecerá a caminhada da uva. Olimpio sugere então que a festa da uva 
aconteça nos dias seis, sete e oito de setembro, com concurso para 

escolha de um prato típico que represente a cidade de Catanduvas, bem 
como o melhor vinho produzido localmente. Comenta-se a respeito de 

resgate da bibliografia da história de Catanduvas e Fabiano sugere o 
Conselho como patrocinador de reedição de obras citadas por Adelar 

Paganini, que tratam dessa temática. Fabiano convida a todos para o café 
da manhã que será oferecido na Penitenciária Federal nos dias vinte e 

quatro e vinte e seis de junho em virtude da comemoração dos sete anos 
da PFCAT. A data da próxima reunião foi fixada para dia doze de julho de 

2013, no Memorial de Catanduvas, às 09h30. 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. Esta 
ata contém como anexo Lista de Presença que vai assinada por todos os 

presentes e lavrada por mim, Márcia Regina da Silva. 

 
  

 
 


