ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 21 DE ABRIL DE 2021

No vigésimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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), Bruna Dell’Olivo (representante do Presídio Masculino do Complexo
Penitenciário do Vale do Itajaí), Collini Cristina Pinheiro (representante do Rotaract),
Natália Elisa Meurer (representante do Rotaract), Elisangela Agapito (representante
do Presídio Masculino) e Daniela Oliveira (representante da Comunidade), Marcelo
Piske (representante da Universidade do Estado de Santa Catarina). Como
convidados, participaram da reunião, Lucas Silveira Junior e Luciane Borcardo
(gerente do Presídio Feminino Regional de Itajaí). O presidente Robert iniciou a
reunião, apresentando os conselheiros e convidados, e agradecendo a participação de
todos nessa reunião. A seguir, o presidente apresentou o projeto final Núcleo de
Assistência ao Egresso, o "Cartão de Saída" que o egresso receberá ao sair do
Complexo e o blog com toda a rede de atendimento das comarcas atendidas pelo
Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí A seguir, a presidente mencionou que
participou de uma reunião com as Senhoras Dyana (Conselho da Comunidade de
Florianópolis) e Cyntia (Conselho da Comunidade de Joinville), onde foi discutida a
necessidade de uniformizar os procedimentos para o pecúlio nas unidades prisionais
do Estado de Santa Catarina; o presidente informou que já existe um projeto piloto de
pecúlio sendo aplicado na Unidade Prisional de São Pedro de Alcântara. A gerente do
Presídio Feminino, Sra. Luciane Brocardo, comentou sobre a reunião que teve com o
presidente Robert e a presidente do Conselho de Itajaí, Sra. SandraSafanelli, onde
foram discutidos alguns projetos que devem ser implantados na unidade prisional.
Após isso, o presidente informou a situação atual do Projeto Central de Penas
Alternativas de Balneário Camboriú; foi solicitada uma reunião com o juíz Dr. Roque
Cerutti, porém o seu assessor informou que não há local para a implantação da Central
nas dependências do Fórum da Comarca de Balneário Camboriú, face a necessidade
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de acomodar toda a estrutura da Vara da Família, que passará por reformas a partir do
segundo semestre do corrente ano; como é necessário que a Central de Penas seja
acomodada nas dependências do Fórum Criminal, foi solicitado que o Conselho
aguarde o término dessa reforma, para verificar a possibilidade de ter uma sala no
Fórum para a implantação da Central de Penas Alternativas. A seguir, o presidente
informou que iniciar-se-á uma campanha permanente de doação de roupas para que os
egressos tenham vestimentas novas ao deixarem as unidades prisionais; a conselheira
Elisângela ficará responsável pela articulação com parceiros para essa ação; a
conselheira Daniele fará a arte para um folder a ser utilizado nessa campanha. Quanto
ao CNPJ do Conselho, o presidente ressaltou, mais uma vez, a necessidade de
regularização do mesmo,com a máxima urgência. Em seguida, o presidente falou que
também será feita uma campanha permanente de doação de biscoitos e salgadinhos
para suprir as necessidades das pessoas privadas de liberdade que encontram-se na
Delegacia de Polícia Civil; a conselheira Elisângela ficará responsável pela articulação
com parceiros para essa ação, e a conselheira Daniela fará a arte para um folder a ser
utilizado nessa campanha. O presidente também mencionou que solicitará os projetos
da OAB por Elas, para serem analisados e posteriormente implantados no Presídio
Feminino. Em relação às universidades, o presidente mencionou que apresentou as
necessidades do Conselho aos alunos da disciplina de Extensão Universitária
Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí (Univali); com isso, espera-se que
grupos de alunos realizem trabalhos universitários que auxiliem nas demandas do
Conselho. Também foi citado pelo presidente a sua participação na apresentação do
trabalho escolar dos alunos da disciplina de Accountability da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC), com um diagnóstico que fizeram sobre o Conselho da
Comunidade. Em relação à campanha "Livros que Transformam", o presidente
informou que a mesma continua mesmo após o dia trinta de abril, para que seja
ajudada a formação de uma biblioteca do Rotaract; o presidente também mencionou
que já foram doados muitos livros, inclusive mais de seiscentos livros da biblioteca
desativada da Pastoral Carcerária do Presídio de Florianópolis; tais livros serão
destinados diretamente para as unidades prisionais de Joinville, que necessitam com
urgência. Após isso, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião.
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