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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

 Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, 
reuniram-se na Penitenciária Federal de Catanduvas, no espaço aberto 

adjunto ao NUTRAN, às onze horas, para a 28ª 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 abaixo 

listados. Dando início a reunião, Fabiano apresenta o Conselho como 
órgão da execução penal aos convidados, aborda a respeito da realização 

do I Bazar e apresenta resumo da prestação de contas de verba 

arrecadada, disponível e utilizada em Projetos da PFCAT e do CCPFCAT. 
Faz agradecimento à participação de todos os envolvidos. Comenta a 

respeito da solicitação feita à Justiça Federal de fazenda em Catanduvas 
recentemente interditada onde será proposta e implantação de um centro 

de recuperação para dependentes químicos, além de utilizar o valor 
gerado por sua produção na possível compra do Hospital local, caso o 

Ministério da Justiça não o faça. Designa Airton como gestor do processo e 
Luiz na apresentação de projetos de agricultura familiar e assentamento 

de agricultores. Continuando sobre o Bazar e sua arrecadação, esclarece 
que 50% do valor será destinado à atividades executadas pela PFCAT e 

50% para a comunidade de Catanduvas, mediante apresentação de 
projetos sociais e aprovação dos membros do Conselho. Defende a 

realização de novo bazar com as mercadorias que restaram do primeiro e 
pede que seja repensada a utilização da verba destinada ao Projeto 

Cáritas de capacitação de recicladores. Fabiano passa a palavra à Marlene 

Machado que agradece a todos e opina contra a realização de novo bazar 
em virtude da baixa atratividade dos produtos restantes. Propõe que os 

brinquedos e miudezas em geral sejam doadas às APM das creches locais 
e as mesmas as revendam, gerando capital para compra de material 

pedagógico e as roupas de frio doadas para a Campanha do Agasalho ou 
para o CRAS. Fabiano contesta afirmando que tal destinação não está em 

conformidade com as normas da Receita Federal e o Conselho deverá 
prestar contas de vendas das mercadorias a consumidores finais apenas. 

Solicita que seja enviado e-mail à Receita para confirmação definitiva e 
solicita opinião dos membros presentes. Airton sugere que os brinquedos 

seja doados à população; Tavares opina para doar as mercadorias às 
famílias cadastradas; Dalva, Fabiano e Márcia sugerem maior reflexão a 

respeito e decisão na próxima reunião. Em seguida o Agente Leonardo 
Alves pormenoriza seu já apresentado projeto de curso preparatório para 

o concurso de Agente Penitenciário Federal a ser implantado em 
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Catanduvas, apresentando o orçamento de R$ 6.000,00. Todos os 
membros votam a favor da implantação do Projeto e destinação da verba. 

Fabiano designa o Padre Mário Capodiferro como Conselheiro Honorário e 
convida o Vereador Márcio Pacheco a participar do Conselho.A data da 

próxima reunião foi definida como 22 de fevereiro. Em seguida, a palavra 
foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo 

manifestações, Fabiano deu por encerrada a reunião às doze horas e cinco 
minutos. Esta ata excepcionalmente não contém lista de presença 

assinada, estando presentes os abaixo listados: 
 

Airton Daleve Terra – Vice-presidente CCPFCAT 

Ariovaldo Tavares – Conselheiro Fiscal CCPFCAT 
Dalva Bernart – Vice-tesoureira CCPFCAT 

Dalva de Oliveira – Assistente Social PFCAT 
Elvana Ribeiro da Silva – Professora CAAD 

Fabiano Bordignon – Diretor PFCAT 
Joraci Maia – Professora CAAD 

Luiz Carlos Leite– EMATER 
Márcia Silva – Secretária CCPFCAT 

Márcio Pacheco – Vereador e Policial Federal 
Marlene Machado – Presidenta CCPFCAT 

Padre Mário Capodiferro 
 

  
 

 


