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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA 

COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 23 DE SETEMBRO DE 2020 
 

 

 

No vigésimo terceiro dia do mês de setembro 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), Bruna Dell’Olivo (representante do Presídio Masculino do 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí) e Danielle Oliveira (representante da 

Comunidade). Os conselheiros Elisangela Agapito (representante do Presídio Masculino do 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí), Fernando Assanti (representante da Associação 

Comercial e Industrial de Balneário Camboriú), Janaina Pinto (representante da 

Comunidade) e Suziany Fernandes da Silva (representante da Penitenciária Masculina do 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí) justificaram a ausência. O presidente Robert 

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

informou aos conselheiros que as atas continuarão sendo assinadas de forma digital; o 

presidente ressaltou a importância da assinatura de forma rápida, pois o prazo para 

assinatura digital pode vir a expirar. Após isso, o Presidente Robert relatou a questão da 

Central de Penas Alternativas, cujo projeto está aguardando a atualização de valores, para 

que seja apresentado ao Conselho, Poder Judiciário e Ministério Público. Logo após, a 

conselheira Bruna informou sobre a situação da pandemia no Presídio Masculino, onde não 

há mais nenhum interno diagnosticado com COVID-19. O presidente solicitou a aprovação 

dos conselheiros para que os relatórios de visitas virtuais sejam feitos em conjunto entre os 

Conselhos da Comunidade de Balneário Camboriú e Itajaí; a questão foi aprovada por 

unanimidade dos conselheiros. Sendo assim, o presidente comprometeu-se em enviar o  
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modelo de relatório para a Senhora Sandra Safalelli (presidente do Conselho da 

Comunidade da Comarca de Itajaí). Após isso, o presidente mencionou que apresentou na 

última semana, as atividades e as necessidades do Conselho para os alunos da disciplina de 

Extensão Universitária Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí. o objetivo da 

apresentação foi captar alunos para realizar projetos para execução no Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí. O presidente aproveitou para ressaltar a importância da 

parceria com as universidades. Após isso, o presidente agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião. 


