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ATA DE REUNIÃO COMAD – 04 DE MARÇO DE 2022 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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), Osmundo Saraiva Júnior 

(representante da Universidade do Vale do Itajaí) e Simone Campião (representante da 

Casa da Cidadania). Estavam online os seguintes conselheiros: Rafael Sebben 

(representante do Núcleo Assistencial Humberto de Campos), Marcos Domainski 

(representante da Comunidade Terapêutica Viver Livre), Allan Muller (representante da 

Universidade do Estado de Santa Catarina), Caroline (representante do Conselho 

Tutelar), Marlene Sisnande (representante da UniAvan) e Lídia Regina (representante da 

Secretaria Municipal de Educação). O presidente iniciou a reunião com a auto 

apresentação de todos os conselheiros e, em seguida, falou sobre a ação de fixação de 

cartazes sobre a venda de bebidas alcoolicas para crianças e adolescentes, que 

aconteceu no último sábado (26 de fevereiro); o presidente agradeceu à vice-presidente 

Simone, aos jovens da Igreja Sara Nossa Terra que operacionalizaram a ação e ao 

Conselho Tutelar, que auxiliou na fixação de cartazes; a conselheira Simone sugeriu que 

as próximas ações sejam avisadas com antecedência e em horário mais cedo; o 

presidente explicou que essa ação já vem sendo tratada no COMAD-BC desde novembro 

e que as conveniências abrem mais tarde, além de o horário ser sempre acertado entre 

os participantes, nesse caso com os jovens que operacionalizaram essa ação; além disso, 

Robert enfatizou o papel do COMAD-BC em trazer a sociedade para as ações sociais e 

justificou a sua ausência no evento devido ao falecimento de sua avó paterna. Após isso, 

o presidente apresentou o Plano Anual de Ações para o COMA-BC, elaborado pelo 

PROMAD. O presidente enfatizou as ações para o mês de maio; quanto ao Dia 

Internacional da Mulher, o Plano Anual sugere uma live; a conselheira Simone sugeriu 

que seja contactado o psicólogo da Delegacia de Polícia Civil e o Programa Abraço da 

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú; o presidente informou que o foco é que 

sejam mulheres dando seus relatos, mas o contactará também; a live está prevista para a 

semana do Dia da Mulher, não necessariamente no dia oito de março. Quanto ao Dia da 

Saúde e Nutrição, o presidente informou que contactará a Secretaria Municipal de Saúde, 

para verificar a possibilidade de um nutricionista participar dessa live; a conselheira 

Marilene e o conselheiro Osmundo contactarão professores de suas instituições para 

participar dessa live. A seguir, a conselheira Lídia falou sobre o Projeto Jovem Doutor, 
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que já está com a aula inaugural confirmada para o dia quatorze de março, às nove horas, 

de forma híbrida, nos três pólos (CEM CAIC Ayrton Senna da Silva, CEM Dona Lili e CEM 

Presidente Médice); ela explicou que a diretora do Departamento Pedagógico ficará no 

CAIC Ayrton Senna da Silva; o presidente Robert ficará no CEM Presidente Médice e a 

conselheira Lídia ficará no CEM Dona Lili; o presidente Robert informou que já temos 

mais de cento e cinquenta inscrições até o momento, superando as cento e vinte vagas; 

assim que as matrículas forem efetuadas, a Secretaria de Educação saberá exatamente 

quantos jovens doutores participarão do projeto em dois mil e vinte e dois. Quanto ao 

Projeto Reflexão COMAD, o presidente informou que conversará com os professores do 

Jovem Doutor para que os alunos criem redações, desenhos e/ou vídeos falando sobre 

alcoolismo e drogadição, que serão postados no perfil do COMAD-BC no Facebook, com 

a devida autorização de cada aluno. Após isso, o presidente falou da importância da 

eleição da mesa diretora e colocou o seu nome a disposição para reeleição; a conselheira 

Simone também colocou o seu nome para ocupar o cargo de vice-presidente. Quanto ao 

cargo de secretário,o presidente falou sobre a importância, porém ninguém dispôs-s. A 

conselheira Simone demonstrou preocupação em não ter o número suficiente de 

conselheiros para a realização da eleição e propôs que a mesma ocorresse na próxima 

reunião do COMAD, após nova divulgação de tal evento. Os conselheiros acataram por 

unanimidade e a eleição deverá ser realizada na reunião ordinária do mês de abril. Sem 

mais nada a tratar, o presidente Robert agradeceu a participação de todos e encerrou a 

reunião. 
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