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 dezenove dias do mês de outubro de dois mil e doze, reuniramse na Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala da Diretoria, às nove
horas e trinta minutos, para a 26ª 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
apresenta a intenção em indicar o Conselho como partícipe dos contratos
de manutenção da PFCAT, diante da iminência de término de contrato com
a empresa Costa Rica e a perda de servidores eficientes que já atuam na
área. Pretende alegar a experiência do Conselho no uso de recursos da
Justiça Federal na área de manutenção, feita desde o ano de 2009.É
comunicado oficialmente o desligamento da Dra. Daiane Parreira, 2a
Secretária do Conselho, da composição da Diretoria e extra-oficialmente,
a do Vice-Presidente Airton Terra. Destaca-se a necessidade de ter na
Direção, um advogado e um representante da Associação Comercial. Para
esses, são sugeridos os nomes dos Drs. Flávio e Alaor e da Associação,
Altamir Borba, ficando acordado ser sempre o presidente da Associação
Comercial de Catanduvas o representante em questão. Marlene informa
que a tarde cultural do CAAD, marcada para a data de 06 de dezembro
não será realizada em virtude dos alunos serem dispensados em 31 de
outubro, não havendo quórum para tanto e também por medida de
economia. Marlene sugere que as chuteiras, que seriam rifadas nessa
ocasião, sejam entregues às escolas para que cada uma proceda com sua
própria rifa e arrecade fundos para a escola. Contudo, pelo estado das
chuteiras foi acordado que seriam utilizadas no bazar do Conselho, em
novembro. Nesse interím, chegam na sala O prefeito de Catanduvas Sr.
Olímpio Moura e esposa, que recebem as boas vindas do Diretor Fabiano,
bem como a explicação de como o Conselho atualmente vem agindo. É
apresentado por Terezinha Busanello e Luiza Carlos Leite, da EMATER,
projeto visando a doação, por parte da PFCAT, do veículo Sprinter para a
Associação dos Agricultores Familiares de Catanduvas. O mesmo foi
entregue à esta Secretária, para aguardo na liberação do veículo por parte
do Ministério da Justiça. A Direção acolhe o ideal do projeto, uma vez que
será de utilidade para a distribuição de produtos dos agricultores aos mais
diversos destinos. Luiz Carlos agradece a participação dos Agentes Alves e
Márcia representando a PFCAT na formatura da turma do Turismo Rural.
Terezinha comunica que dia vinte e quatro de novembro haverá o “Dia do
Rio”, com a limpeza do rio Adelaide e convida a todos. Fabiano pede que
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seja encaminhado por email todos os eventos para divulgar entre os
servidores da PFCAT. Comenta sobre o potencial turístico das cidades
próximas a Catanduvas, notadamente Santa Cruz, como propícia a sediar
eventos como encontro de motociclistas, carros antigos,etc. Comenta-se
sobre a necessidade de reabertura do Hospital em Catanduvas, contudo, a
prefeita eleita Noemi afirma que não há como o município mantê-lo.
Fabiano sugere então que a Prefeitura faça pedido diretamente ao Ministro
da Justiça, onde eventualmente o Conselho poderá auxiliar, na compra de
equipamentos e material. Olimpio comenta sobre a utilização de espaço
próximo à Penitenciária para a implantação de indústrias e Fabiano
informa que já tem intenção de pedir essa desapropriação de área (cerca
de 250m em volta da PFCAT) para fins de aumento de segurança da
unidade. A data para a próxima reunião foi fixada em dezesseis de
novembro. 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
participantes.
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