ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE
DACOMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM CONJUNTO COM O
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITAJAÍ – 18 DE
AGOSTO DE 2021
No décimo oitavo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas,
os conselheiros do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário
Camboriú, em conjunto com o Conselho da Comunidade da Comarca de Itajaí,
reuniram-se ordinariamente via aplicativo Meet, devido à recomendação dos
órgãos locais quanto ao isolamento social em virtude da Pandemia do Novo
Corona Vírus. Estavam online os seguintes conselheiros: Robert Wagner
Sichmann (representante da Comunidade), Mauro Freitas Gauland (representante
da Ordem dos Advogados do Brasil), Monalisa Lunardelli (representante da
Secretaria Municipal de Saúde), Aline Venâncio Gomes Aguiar (representante do
Presídio Feminino), Collini Cristina Pinheiro (representante do Rotaract),
Viviana Cevey (representante do Presídio Masculino de Itajaí), Bruna Dell Olivo
(representante do Conselho Regional de Psicologia) e Roberta Machado
Espíndola (representante da Primeira Vara Criminal). Estava presente também a
Dra. Samdra Safanelli (presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de
Itajaí).Os conselheiros Marcelo Piske (representante da Universidade do Estado
de Santa Catarina), Elisangela Agapito (representante da comunidade) e Luiz
André Ramos (representante do Presídio Masculino) justificaram a ausência. O
presidente Robert iniciou a reunião, apresentando os conselheiros e agradecendo
a participação de todos nessa reunião. O presidente informou que ainda não
obteve resposta em relação à aceitação ou não da doação proveniente da Igreja
Exército de Deus, cuja solicitação está tramitando na Secretaria de Administração
Prisional; ele informou que não obteve resposta em relação às ações necesárias
para a operacionalização do Núcleo de Assistência ao Egresso, que também
tramita na Secretaria de Administração Prisional. A seguir, o presidente solicitou
informações sobre o sistema educacional das unidades prisionais representadas;
a conselheira Viviana informou que o Presídio Masculino está com cento e vinte
e cinco matriculados no ensino fundamental, oitenta e sete matriculados no
ensino médio e doze matriculados nos cursos profissionalizantes do Instituto
Mundo Melhor; o motivo de poucos matriculados nos cursos
profissionalizantes é para evitar muita movimentação na unidade no momento de
pandemia; também há cento e três matriculados no CE e cento e noventa e três
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fazendo o Projeto de Remissão por Leitura; a conselheira também informou que
recebeu mais oitenta e quatro kits de educação da área educacional da Secretara
de Administração Prisional; vale ressaltar que o restante dos alunos foram
contemplados com os kits que a unidade ainda tinha, que sobraram do semestre
anterior; Viviana também informou que a unidade conta com um professor que
trabalha em período integral. A seguir, a conselheira Aline apresentou os dados
do Presídio Feminino, onde há uma professora trabalhando em período integral;
nessa unidade, há quarenta e sete alunas matriculadas no sexto e sétimo ano,
quarenta e oito matriculadas no ensino médio e dezenove matriculadas nos anos
iniciais; além disso, há cento e sessenta internas inscritas no Projeto Remissão
por Leitura e algumas também fazendo cursos promovidos pelo CENED. O
presidente parabenizou a gerente da unidade, visto que há duzentas e oitenta e
três internas e a grande maioria está envolvida em projetos educacionais. Os
dados referentes à Penitenciária serão solicitados por ofício, visto que não há
conselheiro e nemrepresentante enviado pelo diretor da unidade, devido a falta de
contingente. A conselheira Aline também informou que a unidade conta
atualmente com doisbebês, no berçário. A presidente do Conselho da Itajaí, Sra.
Sandra Safanelli, questionou sobre a queima de resistências de chuveiros no
Presídio Feminino; a conselheira Aline informou que a unidade está comprando
as resistências, cada vez que as mesmas queimam. O presidente questionou sobre
a segunda dose das vacinase as conselheiras Aline e Viviana informaram que está
prevista a vacinação para o final de agostou ou início de setembro. Logo em
seguida, o presidente informou que está aguardando um ofício da Secretaria
Municipal de Articulação Governamental sobre a possibilidade de ocupação de
uma sala na Casa dos Conselhos para a implantação da Central de Penas
Alternativas. Quanto ao CNPJ, o presidente informou que o ex-presidente Paulo
Roberto está fazendo uma procuração para o contador, afim de que o mesmo
verifique as pendências para regulariazação junto à Receita Federal do Brasil.
Sobre doações, o presidente informou que o Conselho continua com campanha
de doação de alimentos para a Delegacia de Polícia Civil de Balneário
Camboriú, cuja conselheira responsável é Elisângela Agapito. O presidente
também informou que a conselheira Elisangela Agapito representará o
Conselho na Conferência Municipal de Assistência Social, que realizar-se-á no
próprio dia dezoito de agosto, no período vespertino. Após isso, a conselheira
Alinemencionou a necessidade de doação de calças para as apenadas que saem do
Presídio Feminino, pois geralmente recebem bastante doação de camisetas e o
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ideal agora seria receber um pouco de calças. O conselheiro Mauro e a presidente
do Conselho de Itajaí reforçaram a questão dos parlamentos virtuais, que estão
funcionando muito bem nas unidades. Também foi falado sobre o funcionamento
dasala de audiências virtuais e sua utilização, que gera menos deslocamento para
o Complexo. A conselheira Aline mencionou que participou de uma visita feita
pelo juiz da comarca de Joinville, Dr. João Marcos Buch, juntamente com a juíza
Dra. Cláudia, da Execução Penal de Itajaí; o juíz ficou maravilhado com o
funcionamento do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. O presidente
aproveitou para falar da participação dos conselheiros nas lives já feitas pelo
Conselho, na série "Sistema Prisional em Foco", com a psicóloga Bruna Dell
Olivo, falando sobre a psicologia no sistema prisional, com o Dr. Felipe
(Conselho Nacional de Justiça) e o juíz Dr. João Marcos Buck, ambos falando
sobre a educação como forma de remissão. O presidente também convidou a
todos para participar das próximas lives, com a missionária Andréa Menezes,
falando sobre o trabalho dos missionários no sistema prisional e, para a última
live, a assistente social Elisangela Agapito e a gerente de Egressos e Penas
Alternativas, Janete Boot.Sem mais nada a tratar, o presidente Robert agradeceu a
participação de todos e encerrou a reunião.
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