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 quatorze dias do mês de novembro de dois mil e doze,
reuniram-se na Penitenciária Federal de Catanduvas, na sala da Direção,
às nove horas e trinta minutos, para a 27ª 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. Dando início a reunião, Fabiano
aborda a questão da realização do I Bazar do Conselho, começando com o
quesito transporte de mercadorias do depósito da Receita Federal até o
local de realização do mesmo. Márcia comenta das dificuldades com o DER
e a Prefeitura de Cascavel, que não possuem caminhão baú, apenas
caminhões abertos. Altamir cita o dono do Mercado Taxa de Catanduvas,
como possível cedente do caminhão e retira-se da sala para encontrá-lo
pessoalmente na cidade e abordar a respeito, retornando uma hora depois
com a resposta positiva sobre o uso do caminhão. Márcia cita então a
necessidade de mão de obra para descarregar as mercadorias e Fabiano
solicita ao Agente Adilton que contate pessoal e acompanhe no dia de
retirada do lote. Márcia aborda a necessidade de ter duas pessoas para
limpar o local do bazar. Fabiano solicita duas pessoas do quadro de
limpeza da PFCAT para atuar nessa questão. Passando para o item
transporte dos voluntários, fica acertada a saída na segunda-feira, dia
19/11/2012 às 08h30, em frente à Igreja de Catanduvas. Em relacão a
disponibilização de mesas, Marizete e Tavares ficam encarregados de
verificar junto à Paróquias e Rotary, bem como coletes identificadores para
os monitores utilizarem no dia do bazar. Para a confecção de recibo e
cadastro dos produtos vendidos, Basílio irá configurar programa e irá
dispor de um notebook e impressora no local. A respeito da alimentação
dos voluntários, ficou acordado o pagamento de R$ 30,00 (trinta reais)
por dia trabalhado para cada participante, para suprir alimentação. Como
caixa do bazar, ficou designada Dalva e mais um assistente, e escala de
revezamento com Márcia e Marlene em horário de almoço. Sobre a
necessidade de ter dinheiro trocado, ficou acertado saque no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) para custear as despesas e caixa do bazar. Serão
designados dois agentes da segurança da PFCAT para atuarem no controle
de acesso à entrada local e a compra de material de consumo rotineiro
como fita adesiva, canetas, papel, lacres,etc. Altamir se prontifica a
providenciar embalagens plásticas em três tamanhos e doa o quantitativo
de 500 sacos. Acredita que 1.500 sacos sirvam para uso no período.
Tavares comenta que pode conseguir voluntários junto ao Rotary para
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contribuir como monitores. Sobre a divulgação do evento, Marlene estará
em contato com Adelar Paganini, da rádio local, que pode divulgar na
mídia em Cascavel e região. A data do bazar fica definida para 23/11 a
01/12, das 10 às 19h de segunda a sexta e das 09h às 13h aos sábados.
Foi confeccionada nota à imprensa por Fabiano e divulgada no informe-cdv
com os dados do bazar. Lourdes se prontifica a dar telefone de contato de
pessoa para fazer a faixa que será colocada na entrada do bazar. Sobre o
procedimento a ser adotado com o dinheiro arrecadado por dia, serão
feitos depósitos até o encerramento do horário bancário e o restante,
disposto em cofre da Polícia Federal ou da Penitenciária Federal, na sala
do Conselho. Fabiano comenta sobre a requisição da Polícia Militar de
Cascavel no evento. Marizete organiza escala de presença de membros do
Conselho por dia, no evento, de forma a ter sempre dois representantes.
É destacado o Agente Adilton do Nutrans como responsável pela logística
de transporte durante a realização do evento. Às 11h20, Leonardo Alves
passa a apresentar seu Projeto para implantar em Catanduvas curso
preparatório para o concurso de Agente Penitenciário Federal, com verbas
disponibilizadas pela Justiça Federal. Marizete questiona a respeito,
salientando que deve haver vínculo do Projeto com o que está disposto
em lei, para que o Conselho não fuja de seu propósito. Fabiano concorda
que o projeto precisa ser amadurecido e Leonardo afirma que todos os
pormenores serão dispostos em edital específico. Fabiano comenta que o
recurso disponibilizado para a Cáritas deve ser analisado e sua finalidade
justificada para fins de prestação de contas. Altamir Borba, Presidente da
ACICA é confirmado como novo membro deste Conselho. A data da
próxima reunião foi definida como 14 de dezembro, com café a ser
contratado pelo pessoal do turismo rural, extensivo a todos os servidores
da Penitenciária. Em seguida, a palavra foi concedida àqueles que dela
quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, Fabiano deu por
encerrada a reunião às 12 horas. Esta ata contém como anexo Lista de
Presença que vai assinada por todos os presentes.
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