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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ– 18 DE MARÇO DE 2022 

 

No décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas, os 

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

se ordinariamente de forma híbrida (virtual via aplicativo Meet e presencial na sede da 

Associação Comercial e Industrial de Itajaí, situada à Rua Hercílio Luz, no centro de 

Itajaí), em conjunto com o Conselho da Comunidade da Comarca de Itajaí. Participaram 

de forma presencial os conselheiros Robert Wagner Sichmann (representante da 

Comunidade) e Elisângela Agapito (representante da Comunidade); de forma online, 

participaram os conselheiros Mauro Freitas Gauland (representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil), Simone Vigarani (representante do Rotary Club), Denise Sarkis 

Issa (representante do Rotary Club). Collini Cristina Pinheiro (representante do 

Rotaract); Gustavo Ribeiro (representante do Rotaract), Aline Venâncio Gomes Aguiar 

(representante do Presídio Feminino), Bruna Dell Olivo (reprsentante do Conselho 

Regional de Psicologia), Viviana Cevey (representante do Presídio Masculino de Itajaí); 

os conselheiros Roberta Machado Espíndola (representante da Primeira Vara Criminal) e 

Monalisa Lunardelli (representante da Secretaria Municipal de Saúde de Balneário 

Camboriú) justificaram a ausência. Como convidados, participaram o Sr. Lucas (ex- 

presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Foz do Iguaçu), Osmundo 

Saraiva Junior (Universidade do Vale do Itajaí) e Jackson George Lourenço (Semi 

Aberto do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí). O presidente Robert iniciou a 

reunião, apresentando os conselheiros e, logo em seguida, informou que o projeto da 

Central de Penas Alternativas ainda encontra-se sob análise do DEPEN (Departamento 

Penitenciário Nacional), enquanto o Projeto Núcleo de Assistência ao Egresso encontra- 

se aguardando aprovação do Setor de Convênios da Secretaria de Administração 

Prisional do Estado de Santa Catarina - mesma condição que estava no mês de fevereiro. 

A seguir, o conselheiro Mauro Freitas mencionou que já entregou a documentação 

necessãria para o registro da ata de formação do Conselho junto ao cartório, para, após 

isso, proceder à abertura de conta corrente. Logo após, o conselheiro Gustavo falou sobre 
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a importância da campanha de doação para a Comunidade Terapêutica Certa, pois 

previne que os internos cometam crimes para a obtenção de substâncias ilícitas; serão 

arrecadados quarenta cadernos, quatro computadores e uma televisão, para auxiliar no 

processo educacional. Após isso, o professor Osmundo Saraiva falou sobre a parceria 

entre o Conselho e a disciplina de Projeto Comunitário de Extensão Universitária, onde 

grupos de alunos desenvolvem trabalhos de relevância para entidades e instituições; o 

presidente Robert apresentou as atribuições e demandas do Conselho da Comunidade, 

com o objetivo de atrair alunos que queiram desenvolver trabalhos para o Conselho; 

Robert mencionou que, durante a apresentação, deu ênfase ao mapeamento da rede de 

atendimento ao egresso no Estado de Santa Catarina, para auxiliar na inserção de dados 

no aplicativo Escritório Social Virtual, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O 

presidente também mencionou que conversará com o professor Anderson, da disciplina 

de Redes do curso de Administração Pública da Universidade do Estado de Santa 

Cataarina (UDESC), para verificar a possibilidade de alunos auxiliarem no mapeamento 

da rede de atendimento aos egressos nos municípios catarinenses. Dra Sandra Safanelli, 

presidente o Conselho da Comunidade da Comarca de Itajai, mencionou que a Univali 

doou materias para a criação de um salão de beleza no Presídio Feminino, com o objetivo 

de formar profissionais liberais, visto que há muita dificuldade dos egressos em 

conseguir colocação profissional. Sr. Jackson, responsável pelo Semi Aberto do 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, questionou se há possibilidade de estender 

esse projeto de formação de profissionais de beleza para o público LGBTQI+ do Semi 

Aberto; a conselheira e diretora do Presídio Feminino verificará se pode estender o 

projeto para tal público. O Sr. Jackson aproveitou para solicitar apoio dos Conselhos para 

a doação de equipamentos de proteção individual (EPIs), para aos reeducandos que 

trabalham na unidade, principalmente na parte elétrica; ele também mencionou que estão 

comprando triliches para o Semi Aberto, resolvendo assim o problema de falta de camas; 

todas as triliches são de metal, evitando cupins. A presidente do Conselho de Itajaí e o 

presidente do Conselho de Balneário Camboriú falaram sobre a visita que fizeram ao 

Semi Aberto, durante o mês de março; foi enfatizada a questão de os internos receberem 

café em garrafas PET, o que é proibido e a empresa Soluções deve providenciar com 
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urgência a aquisição de garrafas térmicas para resolver esse problema. Também foi 

mencionada a instalação elétrica fora das celas, o que previne choques elétricos nos 

internos. A presidente Sandra também mencionou que o edital para projetos do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina será aberto em abril e solicitou que os responsáveis por cada 

unidade prisional façam os projetos com urgência.Também foi falado sobre os kits de 

higiene entregues aos reeducandos, que nunca conseguem utilizar até o final de cada 

mês; foi sugerido que os kits sejam entreguem duas vezes ao mês. O Sr. Jackson também 

falou sobre o Projeto Reconstruindo a Cidadania, onde são feitas rodas de conversas com 

os reeducandos. Após isso, o presidente Robert e a presidente Sandra agradeceram a 

participação de todos e encerraram a reunião. 
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