
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 
COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 16 DE DEZEMBRO DE 2020

No décimo sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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). O presidente Robert iniciou a reunião, com a 

auto apresentação dos conselheiros. A seguir, o presidente mencionou a necessidade 

de uma reunião conjunta com os gestores do Presídio Masculino, Presídio Feminino e 

Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí; os conselheiros 

foram unânimes na aprovação de uma solicitação de reunião com os gestores; durante 

essa reunião serão verificadas as necessidades de cada unidade, para que o Conselho 

possa elaborar projetos. Em relação aos projetos para o próximo ano, o presidente 

salientou a continuidade de tratativas para a implantação da Central de Penas 

Alternativas, que ainda não teve êxito, por ter não ter sido considerado como 

prioridade pelo Tribunal de Justiça, conforme dito pela Senhora Renata (gerente de 

Egressos e Penas Alternativas do Departamento de Administração Prisional) em 

reunião com os gestores do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí e os presidentes 

dos Conselhos da Comunidade das Comarcas de Itajaí e Balneário Camboriú. O 

presidente também mencionou que durante o próximo ano, o Conselho pode 

operacionalizar o Projeto Arte no Cárcere. Também foi mencionado o Projeto Núcleo 

de Assistência ao Egresso, no qual uma estagiária da Universidade do Estado de Santa 

Catarina está mapeando a rede de atendimento das vinte e três comarcas atendidas 

pelo Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí; esse estágio será supervisionado 
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diretamente pelo presidente do Conselho. Quanto aos estágios, o presidente 

mencionou que a aluna Daniela Walcanaya (Universidade do Estado de Santa 

Catarina) também está realizando um trabalho sobre a captação de recursos para o 

Conselho através da verba oriunda das multas pecuniárias; esse estágio também será 

supervisionado pelo presidente do Conselho. Após isso, o presidente relatou a 

necessidade de regularização do CNPJ do Conselho; o conselheiro Fernando solicitou 

que o presidente passe os dados do Conselho, para que ele tente contato com algum 

contador para tal verificação; a conselheira Elisângela também colocou-se a 

disposição para contatar um contador; o presidente passará esses dados para os 

conselheiros. À seguir, o presidente agradeceu aos conselheiros e voluntários a 

correção das redações do Projeto Remissão por Leitura; a conselheira Bruna enviará 

as declarações de voluntariado para as pessoas que corrigiram as redações para o 

Presídio Masculino. Sem nada mais a tratar, o presidente agradeceu a participação de 

todos e encerrou a reunião.
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