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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 
COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ– 17 DE NOVMBRO DE 2021

No décimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, os

conselheiros do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú, reuniram-

se ordinariamente de forma híbrida: presencialmente, na Casa dos Conselhos e via

aplicativo Meet, devido à recomendação dos órgãos locais quanto ao isolamento social

em virtude da Pandemia do Novo Corona Vírus. Estavam presentes na Casa dos

Conselhos,  os conselheiros Robert  Wagner Sichmann (representante da Comunidade);

Collini Cristina Pinheiro (representante do Rotaract); Gustavo Ribeiro (representante do

Rotaract); estavam online os seguintes conselheiros: Mauro Freitas Gauland

(representante da Ordem dos Advogados do Brasil), Roberta Machado Espíndola

(representante da Primeira Vara Criminal); Maria Conceição (representante da Casa dos

Conselhos), Bruna Dell Olivo (reprsentante do Conselho Regional de Psicologia);

Elisângela Agapito (representante da Comunidade); Aline Venâncio Gomes Aguiar

(representante do Presídio Feminino), Monalisa Lunardelli (representante da Secretaria

Municipal de Saúde de Balneário Camboriú), Viviana Cevey (representante do Presídio

Masculino de Itajaí).  O conselheiro Marcelo Piske (representante  da Universidade  do

Estado de Santa Catarina) justificou a ausência. O presidente Robert iniciou a reunião,

apresentando os conselheiros e, logo em seguida, falou sobre a importância da criação de

um canal de atendimento aos familiares dos apenados e egressos; foi falado para que os

conselheiros possam sugerir ideias sobre o assunto a partir da próxima reunião,

facilitando os pontos a serem abordados nas fiscalizações presenciais, que devem voltar a

partir do próximo ano. Quanto ao tratamento com egressos, o presidente informou que

esteve, juntamente com a conselheira Elisangela Agapito, em uma reunião com o

promotor  de  justiça  Dr.  Ricardo  Dallagnol,  que  autorizou  o  pagamento  dos  serviços

contábeis e das taxas de manutenção de conta corrente, através de um Termo

Circunstanciado (TC) mensal; por isso, o presidente e o tesoureiro iniciarão uma pesquisa

para verificar qual a melhor instiuição bancária para abertura da conta corrente do

Conselho. A seguir, a conselheira Elisângela Agapito falou sobre a Casa do Egresso - um
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novo projeto, incentivado pelo promotor de justiça, onde será necessária fazer a cotação

para implantação de uma casa para receber os egressos do sistema prisional; a própria

conselheira Elisângela ficará responsável pela cotação de casa e planilhamento dos custos

envolvidos no projeto.  A seguir,  o  presidente  informou que as  visitas presenciais  ao

Complexo Penitenciário  do  Vale  do  Itajaí  serão  retomadas  a  partir  do próximo ano.

Quantos ao Núcleo de Assistência ao Egresso, o presidente informou que o projeto ainda

encontra-se  em análise na  Secretaria  de  Administração  Prisional  (SAP);  o  presidente

criticou a demora da secretaria em analisar um projeto tão simples, mas que ajudaria

muito quem precisa de instrução ao deixar o sistema prisional. Quanto à Central de Penas

Alternativas, o presidente informou que foi preenchido um Plano de Trabalho, solicitado

pela gerência de Egressos e Penas Alternativas da Secretaria de Administração Prisional.

Quantos aos demais projetos, o presidente informou que ainda não tem respostas

concretas e informará assim que puder. Após isso, o presidente agradeceu a participação

de todos e encerrou a reunião.
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