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ATA DE REUNIÃO COMAD – 03 DE MARÇO DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, os 
conselheiros do Conselho Municipal Antidrogas 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 do Conselho da Comunidade da Comarca de 
Balneário Camboriú), Marcos Domainski (representante da Comunidade 
Terapêutica Viver Livre), Simone Leal Campião (representante da Casa da 
Cidadania), Rafael Sebben (representante do Núcleo Assistencial Humberto 
de Campos), Marcelo Piske (representante da Universidade do Estado de 
Santa Catarina), Maria Conceição (representante da Secretaria Municipal de 
Articulação Governamental), Monalisa Lunardelli (representante do CAPS-
AD), Osmundo Saraiva Junior (representante da Universidade do Vale do 
Itajaí) e Allan Muller Schroeder (representante da Universidade do Estado de 
Santa Catarina). Os conselheiros Bruna Dell Olivo (representante do 
Conselho das Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú) e Nazha 
Sayed (representante do CRAS Espaço Cidadão) justificaram a ausência. O 
presidente iniciou a reunião com a auto apresentação de todos os 
conselheiros. A seguir, o presidente mencionou a necessidade de que seja 
feita uma apresentação das funções, ações realizadas, futuros projetos e 
necessidades do COMAD-BC para os vereadores da atual legislatura; o 
conselheiro Marcos sugeriu que tal apresentação seja feita durante uma 
Sessão do Legislativo, possibilitando a participação de todos os vereadores; 
o presidente sugeriu também que, após essa apresentação em Sessão 
Plenária, também sejam agendadas reuniões com cada vereador, para 
aproximá-los das políticas antidrogas. Sendo assim, o presidente agendará 
uma reunião com a comissão PROMAD, para que seja feita um novo arquivo 
de apresentação do COMAD. A conselheira Conceição sugeriu que seja 
enviada a apresentação também para os Poderes Executivo e Judiciário, 
aproximando-os mais do Conselho. O presidente também informou que será 
enviada a apresentação e prestação de contas das ações feitas durante o 
ano de dois mil e vinte, para todas as entidades participantes do COMAD-
BC.  Após isso, o presidente explanou novamente a função de cada 
comissão e os conselheiros foram escolhendo a qual comissão pretendem 
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trabalhar. Sendo assim, as comissões ficaram formadas da seguinte 
maneira: PROMAD - formada pelos conselheiros Marcelo Piske, Bruna Dell 
Olivo e Osmundo Saraiva Junior; REMAD - formada pelos conselheiros Allan 
Muller Schroeder e Maria Conceição; JOVEM DOUTOR - formada pelos 
conselheiros Simone Leal Campião, Rafael Sebben e Ana Carla Bonfá; 
FISCALIZAÇÃO - formada pelos conselheiros Monalisa Lunardelli, Gasparino 
Correa e Marcos Domainski. O presidente informou que participará de todas 
as comissões simultaneamente. Sobre o Projeto Jovem Doutor, a conselheira 
Simone informou que participou de uma reunião, juntamente com o 
presidente Robert, na Secretaria Municipal de Educação, onde foi 
conversado sobre a continuidade do Projeto durante o ano de dois mil e vinte 
e um; a conselheira Simone mencionou que a Secretaria trabalhará com 
poucos projetos, devido à Pandemia, mas que o Jovem Doutor foi 
contemplado, pois atende aos critérios curriculares da Educação; sendo 
assim, será agendada uma nova reunião com a Secretaria de Educação, em 
até trinta dias, para tratar da operacionalização do projeto. Quanto à dotação 
orçamentária do COMAD para o presente ano, ficou decidido por 
unanimidade, que na próxima reunião será definida a destinação, pois é 
necessário antes saber se o Projeto Jovem Doutor precisará de algum 
material a ser comprado ou não. Após isso, o conselheiro Rafael sugeriu que 
seja feita alguma ação junto ao Lar dos Adolescentes; o presidente 
comprometeu-se a ligar para a entidade e oferecer palestras interativas para 
os adolescentes abrigados. Após isso, foi sugerido pela conselheira Simone, 
que uma parte da verba do COMAD-BC possa ser utilizado na compra de 
uma impressora 3D ou mais tablets para o Projeto Jovem Doutor. Os 
conselheiros sugeriram que seja feita uma cotação para os produtos, até que 
seja realmente definida a destinação da verba. A seguir, o presidente 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

ASSINATURAS DIGITAIS:

Marcos Domainski
domainski33@hotmail.com
IP: 45.163.61.52
Assinado em: 08/03/2021, 9:13:41

Maria Conceição
concgarcia47@gmail.com
IP: 187.181.191.73
Assinado em: 08/03/2021, 8:15:03

Monalisa Lunardelli
monalisa.lunardelli@bc.sc.gov.br

2



IP: 170.82.223.24
Assinado em: 05/03/2021, 11:23:22

Robert Wagner Sichmann
robertsichmann@hotmail.com
IP: 191.186.200.162
Assinado em: 05/03/2021, 5:22:15

Casa dos Conselhos
bccasadosconselhos@gmail.com
IP: 170.82.223.2
Assinado em: 11/03/2021, 8:09:50

Marcelo Piske
marcelo.piske@udesc.br
IP: 179.97.108.34
Assinado em: 05/03/2021, 11:20:32

Allan Müller Schoroeder
allantrabalhista@hotmail.com
IP: 170.82.223.2
Assinado em: 10/03/2021, 12:22:32

3


