
ATA DE REUNIÃO COMAD – 06 DE ABRIL DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos seis dias do mês de abril 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), Ana Carla Bonfá (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), Silvana Souza (representante do 
CAPS-AD), Gasparino Correa (representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil), Lidia Roussenq (representante da Secretaria Municipal de Educação) 
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 Osmundo Saraiva Júnior 
(representante da Univali) justificaram a ausência. O presidente iniciou a 
reunião com a auto apresentação de todos os conselheiros. O primeiro tema 
a ser tratado foi o Jovem Doutor, onde o presidente mencionou que 
apresentou o projeto  para os conselheiros do COMAD-Campos Novos, a 
convite do Presidente do Conselho de Campos Novos, Sr. Gilberto; o 
presidente mencionou que também apresentou o Jovem Doutor aos 
conselheiros do CONEN-SC (Conselho Estadual de Entorpecentes), 
juntamente com o Doutor Chao (idealizador do Projeto Jovem Doutor, no 
Departamento de Telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo); foi sugerido para conselheira Simone, que a verba do 
COMAD-BC seja destinada para a compra de impressoras 3D para os três 
pólos do Projeto Jovem Doutor; essa sugestão foi colocada em votação e, 
por unanimidade, foi aceita; sendo assim, serão feitos os três orçamentos 
pelo REMAD e então iniciada a compra das impressoras, de acordo com as 
especificações da Universidade de São Paulo. O presidente também 
mencionou que apresentou o Projeto Jovem Doutor e as ações do COMAD-
BC para o Rotary Club de Balneário Camboriú, onde também foi solicitada a 
ajuda para compra dos tablets do Jovem Doutor. Logo em seguida, o 
presidente informou que recebeu uma solicitação de palestra online para os 
jovens do Interact; ficou decidido que será planejada e agendada uma 
palestra para esse clube de serviços. Também foi sugerido que seja feita 
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uma palestra online para os jovens do Rotaract; os conselheiros aprovaram 
por unanimidade essa sugestão e será planejada e elaborada essa palestra 
sobre as causas e conseqüências do uso de drogas ilícitas. Após isso, a 
conselheira Lídia sugeriu que esse mesmo tipo de palestra seja feita de 
forma online para os jovens do CEJA; todos os conselheiros aprovaram e 
será verificado junto à Secretaria Municipal de Educação, a viabilidade dessa 
palestra ocorrer no CEJA. Quanto ao Projeto COMAD na Mídia, o presidente 
abordou a necessidade de apresentarmos sempre as ações do Conselho em 
jornais, programas de televisão, rádio e internet; o presidente falou sobre a 
entrevista que concedeu à TV Câmara durante o mês, abordando as ações 
do Conselho e fazendo uma reflexão sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas 
no município de Balneário Camboriú; também foi informado pelo presidente, 
que estamos aguardando melhoras na situação da pandemia de COVID-19 
para apresentarmos o COMAD-BC no plenário da Câmara de Vereadores - já 
acordado com o gabinete do Presidente da Câmara. O presidente sugeriu 
que seja realizado uma rodada de conversas com os adolescentes do Lar 
dos Adolescentes, visto que não é possível fazer tal ação de forma 
presencial, devido à pandemia do Novo Corona Vírus; a conselheira Simone 
atentou para a confirmação de autorizações do Juizado da Infância para 
adentrar no Lar dos Adolescentes ou mesmo fazer a ação de forma virtual, 
devido à exposição de menores de dezoito anos; o presidente comprometeu-
se em ligar para o diretor da entidade e verificar os procedimentos para que a 
ação ocorra. Após isso, o presidente solicitou aos conselheiros integrantes 
da Comissão de Fiscalização que permaneçam online após a reunião 
ordinária, para que sejam tratados assuntos referentes à essa comissão. 
Sem nada mais a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e 
encerrou a reunião.
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