
ATA DE REUNIÃO COMAD – 01 DE 
SETEMBRO DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de setembro 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), Ana Carla Bonfá
(representante do Núcleo Assistencial Humberto de Campos), Lidia
Roussenq (representante da Secretaria Municipal de Educação),
Osmundo Saraiva Júnior (representante da Universidade do Vale do 
Itajaí), Gasparino Correa (representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil) e Allan Muller Schroeder (representante da Universidade do Estado 
de Santa Catarina). A conselheira Simone Campião (representante da 
Casa da Cidadania) justificou a ausência. O presidente iniciou a reunião 
com a auto apresentação de todos os conselheiros e, em seguida, 
parabenizou a conselheira Lídia, professores e todos os envolvidos na aula
inaugural do Jovem Doutor Balneário Camboriú, que ocorreu durante a 
semana passada; o presidente relatou que, pela primeira vez em quatro 
anos, o projeto alcançou mais de cem alunos inscritos; também falou que a 
aula inaugural contou com a presença online da secretária de Educação
Marilene Cardoso, a diretora do Departamento Pedagógico Sandra Barros, 
o presidente do COMAD-BC Robert Wagner Sichmann, os professores
José Cleomar e Ricardo, além do idealizador do Projeto Jovem Doutor - Dr. 
Chao, que falou com os jovens doutores, direto de São Paulo. O presidente 
mencionou que as aulas estão sendo fotografadas e todas as fotos estão 
sendo passadas simultaneamente para aSecretaria de Educação e para o
Departamento de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, para melhor divulgação do projeto. A conselheira Lídia
informou que continua fazendo as cotações para a compra das
impressoras 3D a serem utilizadas nos pólos do Jovem Doutor. A seguir, a 
conselheira Monalisa informou que foi feita uma reunião entre o presidente 
do COMAD-BC, o CAPS- AD e a Secretaria de Saúde, onde foi discutida a 
necessidade urgente de se criar o Plano Municipal Antidrogas de
Balneário Camboriú; o presidente informou que é necessáriofazer uma 
conferência para discussão e aprovação desse Plano, mas que já 
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começará a trabalhar para que isso seja realizado o mais breve possível. O
presidente tambémquestionou se as verbas destinadas ao CAPS-AD estão 
sendo aplicadas corretamente e de onde são provenientes; a conselheira 
Monalisa mencionou que essas informações somente podem ser obtidas 
diretamente na Secretaria da Fazenda, pois não dispõe das mesmas; o 
presidente informou que enviará um ofício para a Secretaria da Fazenda,
fazendo tais questionamentos. Logo em seguida, o presidente informou 
que participou da entrega dos trabalhos da disciplina de Accountability da
Universidade do Estado de Santa

Catarina (UDESC), onde os alunos fizeram um diagnóstico do Conselho; 
tal ação foi feita graças a parceria que o COMAD vem desenvolvendo ao 
longo dessa gestão com a UDESC. Ainda falando sobre a parceria com as 
universidades, o presidente mencionou que apresentará as funções e 
demandas do COMAD-BC para os alunos da disciplina de Projeto
Comunitário de Extensão Universitária da Universidade do Vale do Itajaí
(UNIVALI), a pedido do professor da disciplina e conselheiro Osmundo 
Saraiva Junior; foi solicitado que os conselheiros sugiram demandas para 
serem apresentadas aos alunos; tal apresentação será feita no próximo dia 
três de setembro, às dezenove horas, de forma virtual. Mais uma vez, o 
presidente agradeceu a parceria com as universidades. A seguir, o 
presidente falou sobre a live feita no dia de ontem, sobre o "agosto lilás", 
onde houve a participação da policial civil Patrícia Velasco e a missionária
Andréa Menezes, com mediação da psicóloga e conselheira Bruna Dell
Olivo, falando sobre a violência doméstica contra a mulher e a sua relação 
com a drogadição. O presidente mencionou que em setembro serão
necessárias duas ações diferentes: uma em relação ao "setembro 
amarelo - combate ao suicídio" e outra em relação à "síndrome alcoolica 
fetal". A conselheira Monalisa sugeriu uma ação conjunta entre CAPS-AD e 
COMAD-BC; sendo assim, o presidente sugeriu que os conselheiros 
postem idéias sobre ações a serem feitasem setembro. Quanto ao Projeto
Reflexão COMAD, o presidente pediu para os conselheiros assumirem um 
dia na semana para escreverem ou gravarem vídeos a serempostados no 
Facebook do Conselho, visto que há muitas pessoas compartilhando as
postagens; a conselheira Lídia escreverá as postagens das sextas-feiras, a 
conselheira Monalisa escreverá as postagens das quartas-feiras e a 
conselheira Ana Carla escreverá as postagens das segundas-feiras; ainda 
há necessidade de mais pessoas para os dias restantes. Sem mais nada a 
tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião.

CASA DOS CONSELHOS

2



ASSINADO

bccasadosconselhos@gmail.com

IP: 45.162.71.33

Assinado em: 08/09/2021, 8:29:58

Robert S.

ASSINADO

robertsichmann@hotmail.com

IP: 191.187.238.10

Assinado em: 02/09/2021, 9:29:11

Ana Clara

ASSINADO

acbonfa2@hotmail.com

IP: 179.176.177.84

Assinado em: 02/09/2021, 9:55:33

Gasparino

RECEBIDO

gasparinocorrea@gmail.com

Lidia R

ASSINADO

lidia.roussenq@edu.bc.sc.gov.br

IP: 138.59.130.27

Assinado em: 02/09/2021, 10:02:12

Marcos D

ASSINADO

domainski33@hotmail.com

IP: 45.163.61.25

Assinado em: 02/09/2021, 11:14:40

3


