
ATADE REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DACOMUNIDADE
DACOMARCADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 19 DE MAIO DE
2021

No décimo nono dia do mês de maio 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), Daniela Oliveira (representante da 

Comunidade), Marcelo Piske (representante da Universidade do Estado de Santa 

Catarina), Elisangela Agapito (representante do Presídio Masculino do Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí), Mauro Gallano (representante da Ordem dos

Advogados do Brasil), Monalisa Lunardelli (representante da Secretaria Municipal 

de Saúde), Como convidado, participaram da reunião, Lucas Silveira Junior e

Gilson (assessor da Vereadora Juliana Pavan). O presidente Robert iniciou a

reunião, apresentando os conselheiros e convidados, e agradecendo a participação 

de todos nessa reunião. A seguir, o presidente informou que o projeto Núcleo de

Assistência ao Egresso foi aprovado pelo Departamento de Egressos e Penas 

Alternativas do DEAP, faltando apenas agendar uma reunião com a Diretora 

Regional que responde pelo Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, para iniciar a 

operacionalização. A seguir, a presidente mencionou que está sendo organizada 

uma live com o Juiz Dr. João Marcos Buch (Comarca de Joinville), com o objetivo 

de discutir e esclarecer dúvidas sobre a nova resolução para a educação e o Projeto 

Remissão por Leitura nas unidades prisionais; a data prevista para essa live é

quatorze de agosto, às dezenove horas. Após isso, falou-se sobre a questão do 

pecúlio e a necessidade de uma política única para todas as unidades prisionais 

nesse quesito. Logo após, o presidente agradeceu aos voluntários que corrigiram as

provas do Presídio Feminino referentes ao Projeto Remissão por Leitura, visto que 

a unidade prisional estava sem professor nessa área. Ainda sobre o Projeto

Remissão por Leitura, o presidente informou que  a campanha Livros que
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Transformam tornar-se-á permanente,  visto que

haverá alteração na Resolução que trata do assunto e serão necessários cada vez 

mais livros. Os conselheiros aceitaram a proposta de tornar esse projeto algo

permanente. Tratando de campanha, o presidente também informou que a campanha 

Roupa Nova - VidaNova, que visa a doação de roupas para os egressos do sistema 

prisional, também terá caráter permanente e será coordenada pela conselheira

Elisangela, que contactará instituições religiosas e clubes de serviços para parcerias 

nesse sentido. O convidado Lucas Silveira Júnior mencionou que têm um projeto de 

palestras sobre Empreendedorismo e que está disposto a ministrá-las no Complexo 

Penitenciário; o presidente agendará uma reunião entre o convidado Lucas e a

gerente do Presídio Feminino para acertarem sobre taispalestras. 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 confirmou que 

também será feita uma campanha permanente de doação de biscoitos e salgadinhos 

para suprir as necessidades das pessoas privadas de liberdade que encontram-sena 

Delegacia de Polícia Civil; a conselheira Elisângela também ficará responsável pela

articulação com parceiros para essa ação. Em relação às universidades, o presidente

mencionou que um grupo de alunos da disciplina de Extensão Universitária 

Comunitária está realizando um trabalho sobre Literatura (podcasts sobre livros

literários para os apenados ouvirem, antes de realizarem a prova do livro do Projeto 

Remissão por Leitura). Após isso, o presidente agradeceu a participação de todos e

encerrou a reunião.
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