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 dezessete dias do mês de maio de dois mil e treze, reuniram-se na
Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala da Direção, às nove horas e
trinta minutos, para a 31ª 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 atenta
para as decisões a respeito da realização do II Bazar do CCPFCAT,
definindo com os presentes o horário de abertura ao público das 09h às
17h nos dias 24 e 25 de maio do corrente. Comenta que, além das
mercadorias que sobraram do bazar anterior, haverá a venda de pneus
doados pela Receita Federal. É definida a quantia de 4 pneus por
pessoa/CPF e o Agente Flademir é designado como responsável pela
separação dos mesmos e pesquisa de preços a serem cobrados, sugerindo
80% do valor de mercado. Sobre o local onde as mercadorias ficarão
armazenadas e posteriormente expostas, ressalta a necessidade de
colocação de cadeados e a instalação de alarme não monitorado, no valor
máximo de até R$ 1.000,00, com a concordância dos presentes. Destaca
a produção de cestaria feita pelos internos da PFCAT que poderá ser
objeto de vendas no bazar, com valor revertido ao preso e ao Conselho.
Novamente, a arrecadação será dividida em partes equivalentes para uso
direto na Penitenciária e para atender a projetos comunitários aprovados
pelo CCPFCAT. Aborda a necessidade de criação do site onde informações
sobre a atuação do Conselho e até mesmo a venda de produtos em bazar
virtual possa ser realizada, solicitando que o Agente Siqueira, designado
em reunião anterior como criador do site entregue o que foi produzido até
o momento. Lourdes sugere que Rafael Orsato seja contactado para criar
o site, caso o Agente Siqueira não o faça. Ainda sobre a questão o bazar,
pergunta aos presentes sobre a dinâmica que irá predominar e é sugerido
por Marlene e Flademir o aumento de número de conferentes em
detrimento do número de monitores, a distribuição de cento e cinquenta
senhas e a manutenção das regras estabelecidas pela Receita Federal, no
que diz respeito a valores e quantidades adquiridas por pessoa/CPF. Em
relação ao voluntariado definiu-se que os que trabalharem nos dias 24 e
25 terão direito a R$ 30,00 (trinta reais) em compras no bazar ao invés de
pagamento em dinheiro. A Pastoral da Criança comprometeu-se em
destacar cinco pessoas para auxiliar no evento, bem como a Pároco da
Igreja São Sebastião em apresentar o mesmo número de pessoas.
Flademir comenta a necessidade de sinalizar a entrada para o local do
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bazar, que fica próximo à curva na BR, podendo causar acidentes. É
sugerido comunicar ou solicitar ao DETRAN cones de sinalização. Passando
para a apresentação de projetos comunitários, é revisto o Projeto de
revitalização da cruz da Igreja de São Sebastião, cujo orçamento pre
aprovado em reunião anterior fora de R$ 13.000,00. Contudo, a pintura já
foi realizada e o valor restante refere-se apenas à iluminação, cujo menor
valor apresentado de mão-de-obra foi de R$ 4.200,00 e de material, R$
5.671,66, totalizando R$ 9.871,66. O mesmo é aprovado pelos membros
do Conselho. O próximo projeto apresentado, da Escola Maria Mayer,
também é aprovado mediante nova consulta de preços com fim de baixar
os valores, quer sejam: R$ 5.770,00 para aquisição de mobiliário para o
laboratório de Informática; R$ 3.600,00 para aquisição de carteiras
infantis; R$ 1.320,00 para instalação de portões novos. O projeto para
aquisição de material esportivo não é aprovado levando-se em conta,
conforme Marlene, que a Prefeitura irá adquirir esse tipo de material para
distribuir nas escolas. O projeto da Escola Ibiracema, de implantação de
parque infantil é adiado para a próxima reunião, e, conforme arrecadação
do bazar, ser implantado. Fabiano comenta que os familiares dos presos
entregarão bola de futebol a ser utilizada pelos mesmos nas atividades
internas e condiciona a doação de 03 (três) bolas por interno, sendo uma
destinada ao uso na Penitenciária e as outras duas doadas para escolas da
cidade de Catanduvas. É mencionada a questão do Hospital local, onde o
Governo Federal efetuará sua compra através de verba do Fundo
Penitenciário Nacional e o doará para o município. Fabiano comenta a
possibilidade de profissionais da penitenciária colaborarem nas atividades
do hospital. Comenta também sobre os próximos bazares, que poderão
ser realizados em conjunto com o Conselho de Segurança de Cascavel.
Não foi definida a data da próxima reunião. 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 vinte
e cinco minutos. Esta ata, lavrada por mim, Márcia Regina da Silva,
contém como anexo Lista de Presença que vai assinada por todos os
presentes.
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