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ATA DE REUNIÃO COMAD – 01 DE ABRIL DE 2022
REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao primeiro dia do mês de abril 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.  De  forma  presencial,  participou  o
presidente  Robert  Wagner  Sichmann (representante  do  Conselho  da  Comunidade  da
Comarca de Balneário Camboriú) e a convidada Alcimara Fornerolli.. Estavam online os
seguintes conselheiros: Simone Campião (representante da Casa da Cidadania), Marcos
Domainski  (representante  da Comunidade Terapêutica  Viver  Livre),  Marlene Sisnande
(representante da UniAvan),  Sandra Barros (representante da Secretaria  Municipal  de
Educação)  e  Lídia  Regina  (representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação).  As
conselheiras Caroline Signori Feix (representante do Conselho Tutelar), Silvana de Souza
(representante  do  CAPS-AD)  e  Bruna  Dell  Olivo  (representante  do  Conselho  da
Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú) justificaram a ausência, O presidente
iniciou a reunião com a auto apresentação de todos os conselheiros e, em seguida, falou
sobre  as  comissões  temáticas  do  COMAD-BC,  que  já  foram  formadas  e  terão  sua
primeira  reunião  no  próximo  dia  oito  de  abril;  o  presidente  convidou  a  todos  para
participarem de todas as reuniões no primeiro dia, para verificarem como funciona cada
comissão;  Robert  também  avisou  que  os  professores  do  Jovem  Doutor  confirmaram
presença na reunião da Comissão de Educação, para apresentarem-se; para a reunião da
Comissão de Educação, o presidente informou que também está convidando o Dr. Chao,
idealizador e responsável pelo Jovem Doutor. Ainda sobre o Jovem Doutor, a conselheira
Simone informou que conversou com o professor José Cleomar, que solicitou palestrantes
sobre os temas a serem desenvolvidos pelo Jovem Doutor Balneário Camboriú; a pedido
do presidente Robert, Simone conversará com os psicólogos que participam do COMAD-
BC e verificará o interesse e a disponibilidade de cada um. A conselheira Lídia falou sobre
a importância da compra de mais tablets para o Jovem Doutor, visto que há ainda mais
alunos nessa edição; o presidente Robert comprometeu-se a fazer os orçamentos para a
aquisição de mais tablets; a conselheira Simone solicitou que fique reservado um  valor
para a aquisição de bottons também. Após isso, o presidente Robert falou sobre a forma
de divulgação do Jovem Doutor que está sendo feita e tem dado excelentes resultados,
visto a expansão do projeto para outros municípios. A conselheira Simone sugeriu que a
divulgação  continuasse  sendo  feita  diariamente  nas  redes  sociais,  mas  que  fosse
publicado  somente  um resumo  da  semana  no  grupo  de  WhattsApp  do  COMAD-BC,
evitando um excesso de informações. Por unanimidade, os conselheiros aprovaram essa
forma  de  divulgação.  Após  isso,  o  presidente  falou  da  necessidade  de  revisão  do
Regimento Interno do Conselho; a conselheira Simone sugeriu que essa fosse uma das
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primeiras atribuições do PROMAD. A seguir, o presidente falou da importância de cada
cargo dentro do Conselho, lendo a atribuição de cada cargo (presidente, vice-presidente e
secretário).  Como o Regimento Interno não menciona a necessidade de Fórum ou de
quórum  para  a  eleição  de  nova  mesa  diretora,  o  presidente  procedeu  ao  processo
eleitoral  para  a  nova  mesa  diretora,  mencionando  que  já  colocou  o  nome  dele  a
disposição  para  reeleição  e  o  nome  de  Simone  Leal  Campião  para  vice-presidente.
Robert e Simone falaram de sua trajetória dentro do Conselho, como secretários, vice-
presidentes e presidentes. Como nenhum conselheiro voluntariou-se para a secretaria,
Simone sugeriu que a cada mês, uma entidade que participou da reunião ordinária seja a
responsável pela elaboração da ata e pelos trabalhos de secretaria no mês; sendo assim,
todas  as  entidades  poderão  trabalhar  pelo  COMAD-BC.  Todos  aprovaram  por
unanimidade a chapa para presidente e vice-presidente e a sugestão de Simone para a
secretaria. Sendo assim, por unanimidade dos presentes, ficou eleita a mesa diretora para
o próximo biênio da seguinte forma: Robert Wagner Sichmann, como presidente; Simone
Leal  Campiao,  como vice-presidente;  e a secretaria  executiva será exercida de forma
rotatória até que um conselheiro se voluntarie. O presidente agradeceu a confiança para
representar o Conselho por mais dois anos e encerrou a reunião.
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Assinaturas (7)

Robert (Participante)
Assinou em 04/04/2022 às 23:27:25 (GMT -3:00)

CASA DOS CONSELHOS (Participante)
Assinou em 08/04/2022 às 11:25:37 (GMT -3:00)

Marlene (Participante)
Assinou em 04/04/2022 às 13:23:15 (GMT -3:00)

Simone (Participante)
Assinou em 04/04/2022 às 13:24:11 (GMT -3:00)

Marcos D. (Participante)
Assinou em 04/04/2022 às 12:56:04 (GMT -3:00)

Lidia (Participante)
Assinou em 05/04/2022 às 09:47:00 (GMT -3:00)

Sandra (Participante)
Assinou em 04/04/2022 às 11:47:18 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento
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Data e hora Evento

04/04/2022 às 10:57:13 
(GMT -3:00)

CASA DOS CONSELHOS solicitou as assinaturas.

04/04/2022 às 11:47:18 
(GMT -3:00)

Sandra (Autenticação: e-mail sandra.barros@edu.bc.sc.gov.br; IP: 
45.162.71.42) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

04/04/2022 às 12:56:04 
(GMT -3:00)

Marcos D. (Autenticação: e-mail domainski33@hotmail.com; IP: 
45.163.63.117) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

04/04/2022 às 13:23:15 
(GMT -3:00)

Marlene (Autenticação: e-mail marlene.toledo@uniavan.edu.br; IP: 
177.67.201.218) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

04/04/2022 às 13:24:11 
(GMT -3:00)

Simone (Autenticação: e-mail simonecampiao@hotmail.com; IP: 
45.162.71.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

04/04/2022 às 23:27:25 
(GMT -3:00)

Robert (Autenticação: e-mail robertsichmann@hotmail.com; IP: 
187.39.78.60) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/04/2022 às 09:47:00 
(GMT -3:00)

Lidia (Autenticação: e-mail lidia.roussenq@edu.bc.sc.gov.br; IP: 
177.155.203.66) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 11:25:37 
(GMT -3:00)

CASA DOS CONSELHOS (Autenticação: e-mail 
bccasadosconselhos@gmail.com; IP: 45.162.71.33) assinou. 
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

08/04/2022 às 11:25:38 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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