
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM CONJUNTO COM O CONSELHO DA
COMUNIDADE DA COMARCA DE ITAJAÍ – 20 DE OUTUBRO DE 2021

No vigésimo dia do mês de outubro 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);  estavem  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).  Como convidadas,  estavam online a aluna Daniela

Walcanaya (UDESC) e a professora Vanessa Salm.  As conselheiras Aline Venâncio Gomes

Aguiar  (representante  do  Presídio  Feminino),  Viviana  Cevey  (representante  do  Presídio

Masculino de Itajaí), Elisângela Agapito (representante da Comunidade) e Bruna Dell Olivo

(representante  do  Conselho  Regional  de  Psicologia)  justificaram a  ausência.  O  presidente

Robert iniciou a reunião, apresentando os conselheiros e agradecendo a participação de todos

nessa reunião. O presidente agradeceu a todos que contribuíram para o pagamento das multas

referentes à falta de declarações de imposto de renda dos últimos seis anos e informou que

atualmente o CNPJ encontra-se em situação regular junto à Receita Federal, podendo assim,

obter verbas junto aos órgãos competentes, quando possível. Após isso, o conselheiro Gustavo

e a conselheira Collini informaram que estão escrevendo um projeto para a criação de uma

mini-fábrica de absorventes íntimos ecologicamente corretos, que pode vir a ser implantado no

Presídio Feminino; o conselheiro Mauro elogiou o projeto; os conselheiros Gustavo e Collini

comprometeram-se a enviar o projeto por email  assim que estiver finalizado. Após isso,  o

presidente  informou  que  é  necessário  retornar  às  fiscalizações  presenciais  nas  unidades

prisionais com urgência, para cumprimento da real função do Conselho da Comunidade, que é

fiscalizar e assessorar a gestão, bem como emitir relatórios mensais sobre as visitas realizadas.

Logo em seguida, a aluna da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), Daniela

Walcanaia, apresentou o seu relatório de estágio, que trata de um modelo de relatório para

preenchimento a fim de obtenção de verbas provenientes das multas pecuniárias. A seguir, a

professra Vanessa Salm elogiou a apresentação da aluna e mencionou a importância dessa

parceria entre a universidade e o Conselho. O presidente agradeceu à aluna, que trouxe algo



extremamente prático e útil ao Conselho. Sem mais  nada a tratar, o presidente agradeceu a

participação de todos e encerrou a reunião.
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