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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e doze, reuniram-se na  

Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala de Reuniões, às nove e horas e 

cinqüenta e quatro minutos, para a 17ª 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: Daiane 

Regina Parreira – representando a seguinte Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil em Cascavel, bem como o Conselho da Comunidade, 

Diego Mantovanelli do Monte – Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas 
em exercício, Jocemara Rodrigues da Silva - Pedagoga  desta unidade e 

Chefe da Divisão de Reabilitação da Unidade, Melissa de Almeida Araújo - 
Psicóloga desta unidade, Marcia Regina da Silva- Agente Penitenciário 

Federal. Abrindo a Reunião, o Diretor da Penitenciária Federal em Catanduvas 
em Exercício Diego Mantovaneli do Monte, deu boas vindas aos presentes e fez 

apresentações entre os visitantes. Em seguida deu inicio à pauta, a qual 
contemplou os seguintes assuntos: 1. Discutir a forma de inserção de novos 

membros para compor o Conselho (convocação por meio de expedição de 

ofício e visitas in loco). Foi sugerida pela Presidente Daiane a comunicação aos 
integrantes atuais a respeito do interesse em continuar na participação do 

Conselho, de forma voluntária e efetiva. Serão encaminhados ofícios a todos os 
membros que constam como integrantes do Conselho e que não estão 

participando ativamente e os mesmos se manifestem quanto à continuação ou 
desligamento. Foi sugerido pela psicóloga Melissa a verificação de como 

funciona o Conselho na PEC (antiga PIC). O Diretor Diego sugere que se faça 
convites a pessoas determinadas para constituir o Conselho, apresentando o 

Sistema e a função do mesmo. A Presidente Daiane sugere pessoas ligadas 
diretamente à comunidade de Catanduvas, de forma compromissada 

socialmente, onde o Conselho ofereceria um retorno, em contrapartida. 2. 
Num segundo momento, depois da efetivação dos membros, discutir ações a 

serem implementadas pelo Conselho no ano de 2012. 3. Discutir assuntos 
relativos a atuação do Conselho, como fazer para fortalecer a participação e 

efetivação dos papéis dos respectivos membros. Sugeriu-se também a 

participação do Judiciário (Defensores, Promotores e Corregedores) a cada 3 
meses nas reuniões. 4. Foi apresentada a planilha de prestação de contas do 

último mês do ano de 2011, onde foi esclarecida pela Pedagoga Jocemara a 
forma como se dá o emprego da verba em benefício dos presos e uma nova 

estruturação do relatório de prestação de contas. Convencionou-se a realização 
das reuniões mensais no dia 15 de cada mês. 5. Solicitar aos membros do 

Conselho da Comunidade que apresentem sugestões de atividades bem como 
possível planejamento para o ano que se inicia. A Presidente Daiane sugere 

vários projetos no sentido de promover o desenvolvimento local como o 
“MOEDA VERDE”, salientando a necessidade de um gestor para o sucesso de 
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sua implementação. Foi sugerido pela Psicóloga Melissa a atuação da 

Assistente Social de forma direta em relação às famílias dos presos, podendo 
extrair desse processo, as necessidades de atuação do Conselho.Ficou definido 

que na próxima reunião serão feitas as apresentações e definida a nova 

composição do Conselho. Em seguida, o Diretor em Exercício e a Presidente do 
Conselho deu por encerrada a reunião às onze horas, nada mais havendo a 

consignar, eu, Marcia Regina da Silva, Agente Penitenciário Federal designado 
para o ato, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme vai por todos 

assinada.  
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