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

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

conselheiros do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú 

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 Gallano (representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil - seccional Balneário Camboriú), Marcelo Piske (representante da UDESC), 

Monalisa Lunardelli (representante da Secretaria de Saúde), Fernando Assanti 

(representante da Associação Comercial e Industrial de Bal. Camboriú e Camboriú), 

Bruna Dell’Olivo (representante do Presídio Masculino do Complexo Penitenciário do 

Vale do Itajaí) , Elisangela Agapito (representante do Presídio Masculino) e Daniela 

Oliveira (representante da Comunidade). A Sra. Luciane (gerente do Presídio 

Feminino) assistiu a reunião como ouvinte. O presidente Robert iniciou a reunião, 

com a auto apresentação dos conselheiros. A seguir, o presidente agradeceu a 

participação dos conselheiros do Conselho da Comunidade de Itajaí e enalteceu a 

idéia de que hajam mais reuniões conjuntas entre os conselhos, visto que ambos 

atuam no mesmo Complexo Penitenciário. Logo em seguida, o presidente informou 

que no próximo dia doze de março, as alunas Daniela e Ana Gabrielle, que estão 

fazendo estágio junto ao Conselho da Comunidade, deverão entregar os relatórios de 

estágio; a aluna Daniela entregará o relatório com um modelo de projeto para o 

Conselho captar verbas oriundas das multas pecuniárias, enquanto a aluna Ana 

Gabrielle mapeará toda a rede de atendimento das comarcas atendidas pelo Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí. Assim que os relatórios de estágio forem entregues, 

serão apresentados para o Conselho. Quanto à regularização do CPNJ do Conselho, o 

presidente informou que ainda não temos exatamente os passos a seguir; a conselheira 

Elis e o conselheiro Fernando estão verificando as possibilidades existentes; o 

presidente relatou a importância dessa regularização para que o Conselho consiga 

abrir uma conta bancária e ser elegível à captação de verbas das multas pecuniárias. 

Quanto às inspeções, ficou acertado com o Conselho da Comunidade de Itajaí, que 
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haverá uma tentativa de visita presencial nas unidades prisionais; foram sugeridos os 

dias quatro e cinco de março para a inspeção; a gerente do Presídio Feminino, Sra. 

Luciane, sugeriu que essas datas sejam confirmadas com a Senhora Marta 

(responsável pelo Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí). De acordo com o 

presidente Robert, a definição de conselheiros para os projetos será definida em 

reunião posterior. Logo após, a palavra foi passada para a Sra. Sandra Saffanelli, 

presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Itajaí, onde foram tratados os 

assuntos referentes ao Conselho de Itajaí. Após isso, o presidente do Conselho de 

Balneário Camboriú, Sr. Robert, e a presidente do Conselho de Itajaí, Sra. Sandra, 

agradeceram a participação de todos e encerraram a reunião.
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