CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ–SC
Rua 1822, nr 1510 – Bal. Camboriú-SC
Tel.: (47) 3367-0129 / 9-9619-9520
conselhodacomunidadebc@hotmail.com
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 21 DE OUTUBRO DE 2020

No vigésimo primeiro dia do mês de outubro 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), Elisangela Agapito (representante do Presídio Masculino do
Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí), Bruna Dell’Olivo (representante do Presídio
Masculino do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí) e Suziany Fernandes da Silva
(representante da Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí). Os
conselheiros, Fernando Assanti (representante da Associação Comercial e Industrial de
Balneário Camboriú), Janaina Pinto (representante da Comunidade) e Danielle Oliveira
(representante da Comunidade) justificaram a ausência. O presidente Robert iniciou a
reunião, com a auto apresentação dos conselheiros. A seguir, o presidente informou que a
Central de Penas Alternativas está aguardando a situação do governador Carlos Moisés, que
pode ser afastado em um processo de impeachment, e, consequentemente, tendo alterações
na estrutura do governo estadual; além disso, a coordenadora das Penas Alternativas, Sra.
Wanderléa, colocará o carro como contrapartida do Ministério Público, a pedido do
presidente Robert, evitando assim, qualquer ônus da Prefeitura Municipal de Balneário
Camboriú em relação à funcionários; o presidente entrará em contato com a Sra.Wanderléa
na próxima semana e informará ao Conselho qualquer novidade sobre o assunto. Logo
após, o presidente perguntou sobre a situação da Pandemia de Covid-19 no Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí e a conselheira Suzyane informou que estão com poucos
casos na Penitenciária, não havendo nenhum em estado grave. O presidente aproveitou para
informar sobre o Curso de Justiça Restaurativa, oferecido pela Pastoral Carcerária; o
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presidente explicou que teve uma reunião com o Padre Almir (vice-presidente da Pastoral
Carcerária Nacional), Sra. Maria (responsável pela Pastoral Carcerária no Estado de Santa
Catarina) e a Sra. Virgínia (representante da Pastoral Carcerária em Santa Catarina), na qual
foi explicado que, para fazer o curso da Justiça Restaurativa, os conselheiros precisam fazer
parte da Pastoral Carcerária. O presidente colocará no grupo de WhattsApp do Conselho,
para que cada conselheiro se manifeste sobre o desejo de fazer parte da Pastoral e,
consequentemente, fazer o curso de Justiça Restaurativa. Logo em seguida, o presidente
mencionou que dará sequència à implantação do Projeto Jovem Doutor no Complexo
Penitenciário, enviando assim, um email para a Universidade de São Paulo; o presidente
salientou que todo o contato será feito diretamente entre o Conselho da Comunidade e a
Faculdade de Medicina da USP. Vale ressaltar que o projeto destina-se às crianças que
frequentemente vão ao Complexo, visitar seus entes queridos e tem como objetivo o
conhecimento do corpo humano, cuidados com a saúde e higiene. Após isso, o presidente
informou que o aluno da Univali que iria digitalizar os arquivos do Presídio Masculino foi
alocado na Casa dos Conselhos, onde já fez a digitalização dos arquivos do Conselho da
Comunidade e agora está auxiliando nesse mesmo processo em outros conselhos
municipais. O presidente relatou que já está articulando com as universidades para que
tenhamos um novo aluno executando a digitalização dos arquivos das unidades prisionais
em breve; o vice-presidente Marcelo sugeriu que seja tentado um acordo com disciplinas da
UDESC para a execução desse trabalho. Também foi mencionado pelo presidente Robert a
necessidade de criação de folhetos contendo toda a rede de atendimento das comarcas que o
Complexo abrange, para que os egressos possam receber ao sair da unidade prisional ou
mesmo no Núcleo de Assistência ao Egresso, na Univali; o conselheiro Marcelo sugeriu
que seja conversado com o professor Vitor Klein (UDESC) para que alguns alunos possam
realizar trabalho sobre o assunto. Ainda no tangente ao Núcleo de Assistência ao Egresso, o
presidente informou que ligará para o professor Odoni (responsável pelo Núcleo), para que
seja dada continuidade no projeto. A seguir, o presidente Robert informou que o Conselho
está articulando novos estagiários da área de Letras, para corrigir as redações dos apenados
que lêem os livros do Projeto Remissão por Leitura; o vice-presidente Marcelo mencionou

#14246f47-7953-43d7-9910-8c2d1d758110

CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ–SC
Rua 1822, nr 1510 – Bal. Camboriú-SC
Tel.: (47) 3367-0129 / 9-9619-9520
conselhodacomunidadebc@hotmail.com
que conversará com a filha dele, para verificar se a mesma tem interesse em colaborar na
correção das redações, visto que é formada em Letras. Após isso, o presidente mencionou
que esteve com a Dentista Doutora Milena Perraro, que prontificou-se a fazer ações
odontológicas nas unidades prisionais, de forma voluntária. A conselheira Suzyane
mencionou que na Penitenciária, o serviço odontológico é oferecido diariamente, em um
período e, duas vezes por semana, em período integral. A conselheira Bruna informou que,
no Presídio Masculino, o serviço odontológico é oferecido diariamente, em meio período.
O presidente Robert, após isso, solicitou ao conselheiro Mauro, para que verifique a
situação do CNPJ do Conselho da Comunidade junto à Receita Federal; o conselheiro
aceitou a incumbência e fará uma consulta em relação ao CNJPJ do Conselho. Logo após, o
presidente informou a necessidade de agendar uma reunião com os gestores das unidades
prisionais; a conselheira Bruna verificará os melhores horários para a reunião virtual com o
gerente do Presídio Masculino, enquanto a conselheira Suzyane fará o mesmo com o
gerente da Penitenciária Masculina e com a nova gerente do Presídio Feminino. Logo após,
o presidente informou que, no início do mês de outubro, foram doadas duas caixas de
bolachas para a Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú; o presidente agradeceu
ao conselheiro Mauro por ter retirado as caixas de alimentos e levado à Delegacia de
Polícia Civil. Antes de encerrar, o presidente mencionou que será realizada a eleição da
mesa diretora para o próximo biênio, na próxima reunião ordinária do Conselho; o
presidente exaltou a importância de renovação no Conselho e solicitou que cada
conselheiro pense na possibilidade de uma nova mesa diretora. Não tendo mais nada a
discutir, o presidente agradeceu a participação de todos os conselheiros e encerrou a
reunião.
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Assinaturas (8)
Mauro Freitas Gallano (Participante)
Assinou em 28/10/2020 às 14:54:00 (GMT -3:00)

Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 29/10/2020 às 17:22:47 (GMT -3:00)

Suziany Fernandes da Silva (Participante)
Assinou em 29/10/2020 às 16:37:53 (GMT -3:00)

Elisangela Agapito (Participante)

Assinou em 29/10/2020 às 15:06:34 (GMT -3:00)

Monalisa Lunardelli (Participante)
Assinou em 29/10/2020 às 17:17:40 (GMT -3:00)

Robert Wagner Sichmann (Participante)
Assinou em 28/10/2020 às 12:34:59 (GMT -3:00)

Marcelo Piske (Participante)
Assinou em 29/10/2020 às 10:17:53 (GMT -3:00)

Bruna Dell’Olivo (Participante)
Assinou em 28/10/2020 às 12:42:58 (GMT -3:00)
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Histórico completo

Data e hora

Evento

28/10/2020 às 12:34:59
(GMT -3:00)

Robert Wagner Sichmann E-mail robertsichmann@hotmail.com, IP:
181.221.140.92 assinou.

28/10/2020 às 12:32:21
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.

28/10/2020 às 12:42:58
(GMT -3:00)

Bruna Dell’Olivo E-mail bdellolivo@gmail.com, IP: 191.245.76.59 assinou.

28/10/2020 às 14:54:00
(GMT -3:00)

Mauro Freitas Gallano E-mail mauro@gaulandadvocacia.com.br, IP:
200.146.220.128 assinou.

29/10/2020 às 15:06:34
(GMT -3:00)

Elisangela Agapito E-mail Elisagapito@hotmail.com, IP: 191.186.207.129
assinou.

29/10/2020 às 10:17:53
(GMT -3:00)

Marcelo Piske E-mail marcelo.piske@udesc.br, IP: 179.97.108.34 assinou.

29/10/2020 às 16:37:53
(GMT -3:00)

Suziany Fernandes da Silva E-mail Suzianynaufs@hotmail.com, IP:
177.51.78.83 assinou.

29/10/2020 às 17:17:40
(GMT -3:00)

Monalisa Lunardelli E-mail monalisa.lunardelli@bc.sc.gov.br, IP:
190.123.194.24 assinou.

29/10/2020 às 17:22:47
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos E-mail bccasadosconselhos@gmail.com, IP:
45.162.71.10 assinou.
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