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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dez, reuniram-se na Sala de 

Reunião da Divisão de Reabilitação, às nove horas, para a 14ª 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: Sebastião Duffeck, representando a Câmara de Vereadores do 

Município de Catanduvas, Neiva Maria Liesenfeld, representando o Conselho 
Regional de Serviço Social da 11ª Região, Marcelo Luiz Angélico, 

Representando a Prefeitura Municipal de Catanduvas,  Laura Freitas Oliveira, 
Assistente Social desta unidade, Camila Carminato, Terapeuta Ocupacional 

desta Unidade, Jocemara Rodrigues, Pedagoga desta Unidade, Melissa de 
Almeida Araújo, Psicóloga desta Unidade, Aléssio Aldenucci Júnior, Agente 

Penitenciário Federal e André Luís Zini, Agente Penitenciário Federal. Dando 
continuidade, eu, André Luís Zini, Agente Penitenciário Federal, deu boas 

vindas aos presentes e fez apresentações entre os visitantes. Em seguida deu 
inicio à pauta, a qual contemplou os seguintes assuntos: 1. Apresentação da 

Planilha de Prestação de Contas Mensal, bem como notas fiscais respectivas, 

referentes aos valores depositados pela Justiça Federal na conta corrente do 
Conselho da Comunidade. A respectiva planilha será enviada, durante esta 

semana, a todos os membros do Conselho por meio de e-mail. 2. No que diz 
respeito à ação cidadã, estamos no aguardo da comunicação oficial por parte 

da escola Dilma Angélico com relação às necessidades desta instituição para 
que possamos estabelecer parceria com a prefeitura por meio do Senhor 

Marcelo e do Senhor Sebastião, membros deste Conselho, e assim levantar os 
reais custos e a logística para a execução da ação social. 3. As solicitações das 

reuniões anteriores, quais sejam, doação de roupas, DVDs, projetos de 
reciclagem, continuam fazendo parte de nossas aspirações e necessidades. No 

que tange à reciclagem das marmitas de isopor, tema abordado na reunião 
anterior, vários contatos foram estabelecidos e boas possibilidades têm se 

apresentado. Estamos no aguardo do Senhor Valdir que ficou de entrar em 
contato com a RMB Embalagens, a fim de negociar a melhor logística para a 

retirada de embalagens aqui da Penitenciária e levá-las a sua empresa em Foz 

do Iguaçu. 4. O curso de Serviços Administrativos, oferecido pela Penitenciária 
Federal em parceria com o SENAC, está em andamento, possibilitando a 

capacitação de 30 jovens da Comunidade. 5. Conforme previsto, ocorreu 
doação de livros no dia dezessete de março, às nove e meia da manhã, ao 

Centro de Apoio ao Adolescente de Catanduvas. Tal evento contou com a 
participação do vereador Sebastião Duffeck, representando o Conselho da 

Comunidade da PFCAT. 6. Conforme Ata de Reunião Ordinária deste Conselho, 
de 02 de setembro de 2009, em seu item 09, a Empresa RENIFER solicitou e 

estará recebendo do Conselho da Comunidade um Atestado de Capacidade 
Técnica por serviços prestados na PFCAT. Tal atestado basear-se-á na Avaliação 
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de Serviços Prestados, formulada pelo Grupo de Trabalho instalado pela 

Portaria 89/2009 – DIPREF/PFCAT/DISPF/DEPEN/MJ. 7. No que tange ao 
Projeto Remição pela Leitura, passaremos as resenhas aos Membros do 

Conselho para análise e escolha do melhor texto. 8. Foi comunicado aos 

membros que na Penitenciária há falta de “Bomba de encher bola”, assim como 
máquinas para corte de cabelo e solicitamos estudos do conselho a respeito. 

Após, os Membros do Conselho tiveram acesso à Planilha de Prestação de 
contas e, em seguida, o coordenador da reunião deu por encerrada a reunião 

às 10:00 horas. Além disso, todos os representantes do Conselho foram 
convidados para a missa católica realizada nesta Penitenciária. Nada mais 

havendo a consignar, eu, Aléssio Aldenucci Júnior, Agente Penitenciário Federal 
designado para o ato, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme vai 

por todos assinada.  
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