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

Aos três  dias  do  mês  de  novembro  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  nove  horas,  os
conselheiros do Conselho Municipal Antidrogas de Balneário Camboriú reuniram-se de
forma híbrida: presencialmente na Casa dos Conselhos de Balneário Camboriú, situada
à  Rua Mil  Oitocentos  e  Vinte  e  dois,  número  mil  quinhentos  e  dez,  no  Centro  de
Balneário Camboriú, e de forma virtual via aplicativo Meet, devido à recomendação dos
órgãos locais quanto ao isolamento social em virtude da Pandemia do Novo Corona
Vírus.  De  forma  presencial,  participaram  o  presidente  Robert  Wagner  Sichmann
(representante do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú), o
conselheiro  Paulo  Roberto  de  Souza  (representante  da  Secretaria  Municipal  de
Inclusão Social) e Marcos Domainski (representante da Comunidade Terapêutica Viver
Livre).  Estavam online os seguintes conselheiros:  Rafael  Sebben (representante do
Núcleo Assistencial Humberto de Campos), Osmundo Saraiva Júnior (representante da
Universidade  do  Vale  do  Itajaí),   Simone  Campião  (representante  da  Casa  da
Cidadania),  Gasparino  Correa  (representante  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil),
Bruna Del Olivo (representante do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário
Camboriú), Allan Muller (representante da Universidade do Estado de Santa Catarina).
O presidente iniciou a reunião com a auto apresentação de todos os conselheiros e, em
seguida, o presidente falou sobre o alcance das lives realizadas durante o mês de
outubro. A seguir, o presidente falou sobre a ação de fixação de cartazes sobre a venda
de bebidas alcoolicas para menores de idade; na oportunidade, o presidente sugeriu
que o COMAD-BC contacte grupos de jovens de igrejas e clubes de serviços, para
participarem dessa ação, após um treinamento sobre o assunto; por unanimidade, os
conselheiros aprovaram a sugestão; sendo assim, cada conselheiro irá com um grupo
de jovens para fixação dos cartazes, coordenando e auxiliando o grupo; o presidente
fará uma reunião com os membros da comissão PROMAD, para acertar os detalhes
dessa ação. Logo em seguida, o presidente Robert informou que a próxima reunião do
Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN-SC) será feita em Balneário Camboriú e
convidou os conselheiros a participarem da reunião; Robert informará a data, assim
que a mesma for acertada com o presidente do CONEN-SC; ele ressaltou que será
uma  visita  do  CONEN-SC aos  COMADs de  Balneário  Camboriú  e  Itajaí.  Sobre  a
participação de conselheiros nas reuniões do Conselho, o presidente informou que foi
solicitado, pela Casa dos Conselhos, o nome dos conselheiros governamentais que
não estavam participando das reuniões; o presidente informou os nomes e, na última
reunião de presidentes de Conselho, questionou o diretor da Casa dos Conselhos se
haveria  troca  de  titulares/suplentes  e  foi  informado  de  que  quem  deve  verificar  a
frequência  dos  conselheiros  é  a  mesa  diretora  do  Conselho,  sendo  caso  de
improbidade por parte do presidente, o descumprimento do Regimento Interno quanto à
sanção dada aos faltantes; sendo assim, o presidente informará às entidades sobre as
faltas dos conselheiros e solicitará substituição dos mesmos; tal ação ocorrerá ainda
em novembro. Em relação à compras feitas pelo COMAD-BC, o presidente, mais uma
vez,  falou  sobre  a  dificuldade de estar  na  presidência  de  um Conselho e  não ser



funcionário da Prefeitura Municipal, pois ele não receber informações sobre os prazos
para entrega de projetos e/ou compras governamentais; Robert ainda salientou que
sempre  pediu  para  os  conselheiros  governamentais  o  informarem  sobre  prazos  e
qualquer  outro  tipo  de  informação  que  possa  ser  útil  ao  COMAD.  Aproveitando  a
oportunidade, o presidente falou que as impressoras 3D para o Projeto Jovem Doutor
foram compradas e devem chegar ainda em novembro à Balneário Camboriú; ainda
sobre o Projeto Jovem Doutor, a vice-presidente Simone informou que já adquiriu os
bottons, que serão da cor laranja, e foram adquiridos através de um patrocinador; a
vice-presidente  Simone  também  relembrou  a  necessidade  de  uma  reunião  da
Comissão Jovem Doutor, para tratar dos preparativos para o encerramento do Jovem
Doutor 2021 e a programação a continuidade do projeto em 2022, conforme já tratado
em  reuniões  ordinárias  anteriores;  o  presidente  agendará  essa  reunião  com  os
membros  dessa  comissão,  ainda  na  primeira  quinzena  de  novembro.  Sem  mais
assuntos  para  tratar,  o  presidente  Robert  agradeceu  a  todos  os  participantes  e
encerrou a reunião.
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