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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMUNIDADE DA
COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 18 DE NOVEMBRO DE 2020

No décimo oitavo dia do mês de novembro 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 Coronavírus. 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),
Fernando Assanti (representante da Associação Comercial e Industrial de Bal. Camboriú e
Camboriú), Bruna Dell’Olivo (representante do Presídio Masculino do Complexo Penitenciário
do Vale do Itajaí), Kátia Ferrando (representante do Conselho Municipal de Direitos da
Mulher), Danielle Oliveira (representante da Comunidade) e Suziany Fernandes da Silva
(representante da Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí). As
conselheiras Janaina Pinto (representante da Comunidade) e Elizangela Agapito (representante
do Presídio Masculino 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 que está aguardando a atualização de valores para a implantação da
Central de Penas Alternativas, através da Senhora Wanderléa (responsável pelas Centrais de
Penas Alternativas do Estado de Santa Catarina); o presidente ressaltou que está em contato
constante com a Senhora Wanderléa para resolução dessa pendência e posterior repasse das
informações para o Ministério Público. À seguir, o presidente enalteceu a parceria com as
universidades e começou a discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da
disciplina de Extensão Universitária Comunitária: um grupo está fazendo o trabalho contendo
dicas de relaxamento e respiração para as presas gestantes, sob supervisão do presidente Robert
e outro grupo está fazendo trabalho contendo dicas de nutrição para as cozinheiras do Presídio
Feminino. O presidente também mencionou a parceria com a Universidade do Estado de Santa
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Catarina (UDESC), onde há uma aluna fazendo um relatório de estágio com o tema "Como
captar verbas para o Conselho da Comunidade"; também há uma dupla de alunas fazendo um
diagnóstico do Conselho, para a disciplina de Accountability. O vice-presidente Marcelo
sugeriu uma parceria com a disciplina de Liderança,ministrada pela professora Vanessa, com o
objetivo de trazer cursos para as unidades prisionais. Foi sugerido também que o Conselho
consiga alunos de Extensão Universitária da UDESC para digitalização dos arquivos das
unidades prisionais e criação de folhetos contendo toda a rede de atendimento de cada uma das
comarcas atendidas no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí. À seguir, o presidente
informou que conversará novamente com o professor Odoni (UNIVALI), para a ativação do
Núcleo de Assistência ao Egresso. Após isso, a conselheira Katia Ferrando apresentou o
trabalho da Comissão OAB Por Elas e o interesse em ministrar palestras para as apenadas do
Presídio Feminino com o tema "A guarda dos filhos durante o período de prisão". O presidente
Robert comprometeu-se em falar com a nova gerente do Presídio Feminino sobre essa
proposta. Após isso, a conselheira Bruna informou que as redações do Projeto de Remissão por
Leitura do Presídio Masculino já estão sendo corrigidas por duas voluntárias, sendo uma
professora e uma aluna de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), além do
presidente Robert, que está com quarenta e três redações para corrigir. A conselheira Suzyane
informou que na Penitenciária Masculina, uma professora já está trabalhando com as redações;
ela verificará se há a necessidade ou não de voluntários para correção de redações. A seguir, o
presidente mencionou a necessidade de doação de desodorantes roll on para as unidades
prisionais, com extrema urgência e solicitou que os conselheiros auxiliem na divulgação dessa
necessidade para sua rede de contatos. Após isso, o presidente informou que a partir de agora,
todas as atas e prestações de contas das ações do Conselho serão enviadas para as unidades
prisionais, entidades participantes, além do Ministério Público e Poder Judiciário. Os
conselheiros concordaram por unanimidade o envio dessa prestação de contas para as
entidades. Após isso, a conselheira Bruna solicitou que todos colaborassem na doação de
Bíblias e livros cristãos, para o Presídio Masculino. A Sra. Maria Conceição, profissional da
Casa dos Conselhos que auxilia o Conselho da Comunidade, enviará
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um ofício do Conselho para a Biblioteca Municipal, solicitando a doação; o presidente Robert
disponibilizará o ofício para que todos possam enviar a solicitação de doação para a sua rede de
contatos. Quanto ao Projeto Jovem Doutor, o presidente informou que está aguardando uma
reunião online com os idealizadores do Projeto na USP, para dar sequência à implantação no
Complexo Penitenciário.A conselheira Bruna informou que a OAB já cedeu uma sala dentro do
Complexo para a instalação do Projeto Jovem Doutor e a Prefeitura de Itajaí verificará a
possibilidade de doação de computadores e colocação de professores para o Jovem Doutor.
Após isso, procedeu-se a eleição para a escolha da nova mesa diretora do Conselho, para o
biênio 2021-2022. Os conselheiros sugeriram, por unanimidade, que o presidente Robert seja
reeleito, permanecendo por mais dois anos a frente do Conselho. A sugestão foi aceita por
todos, ficando a mesa diretora com a seguinte formatação: Robert Wagner Sichmann como
presidente, Marcelo Piske como vice-presidente, Bruna Dell Olivo como secretária e Mauro
Gallano como tesoureiro. O presidente agradeceu a confiança no trabalho realizado até o
momento e informou que o próximo biênio deve ser marcado por um estreitamento ainda maior
entre o Conselho, as unidades prisionais e as universidades. Após isso, o presidente agradeceu a
participação de todos e encerrou a reunião.
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