ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE
DACOMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM CONJUNTO COM O
CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE ITAJAÍ – 15 DE
SETEMBRO DE 2021
No décimo quinto dia do mês de setembro 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), Aline Venâncio Gomes Aguiar
(representante do Presídio Feminino), Viviana Cevey (representante do Presídio
Masculino de Itajaí),Elisângela Agapito (representante da Comunidade), Bruna
Dell Olivo (representante do Conselho Regional de Psicologia), Roberta
Machado Espíndola (representante da Primeira Vara Criminal). Estava presente
também a Dra. Samdra Safanelli (presidente do Conselho da Comunidade da
Comarca de Itajaí) e Sr. Miltom Antônio (conselheiro do Conselho da
Comunidade da Comarca de Itajaí). O presidente Robert iniciou a reunião,
apresentando os conselheiros e agradecendo a participação de todos nessa
reunião. O presidente informou que a Igreja Exército de Deus desistiu da doação
dos itens de higiene e limpeza, que faria para o Complexo Penitenciário do Vale
do Itajaí, em virtude da demora da Secretaria de Administração Prisional em
responder sobre a aceitação ou não dos materiais; o presidente informou que já
enviou um ofício notificando a gerente regional Marta sobre o assunto. A
presidente do Conselho da Comunidade de Itajai, Sra. Sandra, sugeriu que esses
materiais sejam doados para o CASE (antigo CASEP), caso a Igreja concorde.
Em relação ao Projeto Núcleo de Assistência ao Egresso, o presidente informou
que a gerente regional Marta têm acompanhado, mas infelizmente ainda não há
nenhuma resposta sobre o assunto. Ainda falando sobre Projetos, o presidente
mencionou que o Projeto Arte no Cárcere foi aprovado e a conselheira Aline
(gerente do Presídio Feminino) solicitou uma reunião para que seja tratada a
operacionalização do mesmo. Em relação a Central de Penas

Alternativas, o presidente informou que recebeu um ofício da gerente de Egressos
e Penas Alternativas do Estado de Santa Catarina, Sra. Janete Bott, informando
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que o Conselho da Comunidade deve solicitar a implantação da mesma para o
Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF); o presidente enviará ofício para
o GMF sobre a possível implantação de uma Central de Penas Alternativas em
Balneário Camboriú. A seguir, o conselheiro Mauro comentou sobre as
audiências virtuais que vêm ocorrendo de forma satisfatória no Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí; a presidente Sandra informou que o único
problema é a conexão da internet, que, muitas vezes, acaba falhando. Também foi
questionado sobre as visitas presenciais, que deverão voltar a partir do dia quatro
de outubro, seguindo todas as normas sanitárias; a conselheira Aline enviará para
os conselheiros a legislação sobre o assunto. A presidente Sandra (Itajaí) solicitou
uma reunião presencial com o presidente Robert (Balneário Camboriú) para
discutirem o retorno das fiscalizações presenciais dos conselhos, dentro das
unidades prisionais. O conselheiro Mauro questionou se as visitas virtuais
também continuarão sendo feitas, após o retorno das visitas presenciais; a
conselheira Aline informou que cada interna poderá optar pela visita presencial
ou virtual, a cada mês, facilitando o contato com as famílias. Quanto às parcerias
com a UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), os conselheiros
decidiram, por unanimidade, que no próximo semestre letivo, o Conselho não
participará da disciplina, dando oportunidade a outros conselhos participarem da
mesma. O presidente informou que a campanha "Livros que Transformam" está
sendo reativada, para captação de livros literários para a Regional; solicitou que
todos os conselheiros participem ativamente da campanha.O conselheiro Milton
Antônio (Itajaí), questionou sobre a veracidade da informaçãode que as visitas da
Pastoral Carcerária e outras entidades religiosas serão substituídas por programas
de rádio; a conselheira Aline mencionou que trata-se de uma informação falsa,
pois não há nada nesse sentido. O presidente Robert informou que o Conselho da
Comunidade da Comarca de Criciúma realizará no próximo ano, uma exposição
de todos os trabalhos realizados naquela unidade prisional; foi sugerido que
também seja feito algo similar com os trabalhos realizados dentro do Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí. Sem nada mais a tratar, o presidente Robert
agradeceu a participação de todos e encerroua reunião.
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