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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e treze, reuniram-se no 
Memorial de Catanduvas, às dez horas, para a 33ª 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, a Presidente 

Marlene dá as boas vindas a todos, destacando a doação do ônibus 
Mercedez-Benz e da van Sprinter, por parte da Penitenciária Federal em 

Catanduvas à Prefeitura e à COPERAFA, respectivamente. Comenta que os 

projetos hoje apresentados não serão submetidos a votação, mas serão 
recolhidos e protocolados para análise dos membros do Conselho. Estes 

são apresentados nominalmente aos presentes na reunião. Adelar 
apresenta breve reportagem exibida pela RPCTV cuja temática é a 

passagem do Movimento Tenentista pela localidade e o impacto na história 
do município de Catanduvas no período de novembro de 1924 a março de 

1925. Logo após, informa que no final da reunião levará a todos para 
conhecer as dependências do Memorial. Dando seguimento, Fabiano 

agradece a apresentação do vídeo e de projeto relacionado à elaboração 
de documentário sobre a Revolução de 1924 e a Penitenciária Federal, 

salientando a necessidade de aguardar a análise dos projetos em geral 
para aplicação adequada de recursos. Flademir apresenta orçamento a 

menor em relação à implantação de grama sintética em projeto 
apresentado na última reunião e o mesmo é aprovado para execução. 

Fabiano comenta o desejo das outras Penitenciárias Federais em constituir 

um Conselho da Comunidade, particularmente a de Campo Grande, que 
ofereceu mercadorias que podem ser comercializadas em bazar, em 

parceria com o CCPFCAT, onde 20% do valor arrecadado reverteria para 
este. Olímpio comenta a respeito da festa de comemoração do aniversário 

da cidade nos dias 6,7 e 8 de setembro, solicitando auxílio do Conselho na 
premiação da escolha do melhor prato típico que irá representar 

Catanduvas. Noemi intervém sugerindo a realização de festa de menor 
porte, com o mínimo de despesas, visando as prioridades locais da cidade, 

que sofreu com as últimas intempéries climáticas. Fabiano concorda com o 
auxílio e, de acordo com o comentário de Adelar a respeito de orçamentos 

feitos com bandas de música informa o valor entre R$ 8.000,00 e R$ 
10.000,00. Fabiano concorda com o oferecimento de R$ 10.000,00 como 

verba de ajuda. Marlene sugere que esse valor seja repartido entre a 
verba da cidade e da Penitenciária, o que é assentido pelos membros. 

Olímpio informa que no dia 25 de julho será inaugurado o Memorial de 
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Catanduvas e o oferecimento de almoço para a terceira idade, em 
homenagem aos pioneiros da cidade e nos dias 6,7 e 8 de setembro 

anunciaria-se o prato típico vencedor e a comemoração dos 90 anos da 
Revolução de 1924. Sugere também que o Conselho e a COPERAFA atuem 

na condução do concurso do melhor prato típico e a Prefeitura atue na 
organização da festa. Luiz manifesta-se responsabilizando a COPERAFA 

pela preparação do prato. Fabiano atenta para a presença dos 
representantes da Cáritas de Cascavel, informando que a destinação de 

verba para curso anterior será remanejada para nova proposta de curso 
de empreendedorismo, segundo o Juiz Corregedor. Sugere que o curso 

seja ministrado na sala de projeção do Memorial de Catanduvas. Comenta 

a respeito da realização de bazar em parceria com outras entidades em 
Cascavel e bazares de menor porte em Catanduvas. Rosângela informa 

que em conversa com a Diretoria da Cáritas, esta cederia espaço para o 
bazar, solicitando data fixa a ser realizado anualmente. Fabiano salienta a 

necessidade das entidades que exercem papel social relevante em 
sensibilizar a Receita Federal para doação de  mercadorias. Marlene 

apresenta os interessados em mostrar projetos comunitários. A Diretora 
da Escola Tiradentes apresenta dois projetos: “Momento de leitura 

prazeirosa na escola”, objetivando a criação de corredores de leitura e 
maior acesso aos livros e o Projeto “Recreio Legal”, onde os 15 minutos de 

intervalo das aulas sejam utilizados de forma a investir a energia dos 
alunos em atividades realmente recreativas. O Professor Juarez apresenta 

o Projeto “Mais Educação”, onde aulas de karatê já ministradas pudessem 
ter material mais adequado. Fabiano sugere que o projeto seja levado ao 

Sindicato dos Agentes Penitenciários Federais para possível execução. 

Marlene passa a palavra a Noemi, que agradece a todos pela presença 
salientando os benefícios que a PFCAT trouxe para o município, agradece a 

entrega do ônibus e da van. Marlene informa que a fotógrafa Silmara, do 
Portal CANTU se apresentou como parceira para divulgar as ações do 

Conselho. Salienta a interação do Conselho com a PFCAT e o trabalho de 
seus membros, parabenizando a todos. A data da próxima reunião foi 

fixada para dia nove de agosto de 2013. Em seguida, os alunos do 
Professor Juarez fazem demonstração de karatê. A reunião foi encerrada 

às onze horas e treze minutos. Esta ata contém como anexo Lista de 
Presença que vai assinada por todos os presentes e lavrada por mim, 

Márcia Regina da Silva. 
 

  
 

 


