
ATA DE REUNIÃO COMAD – 05 DE MAIO DE 
2021 REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos cinco dias do mês de maio 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), Rafael Sebben (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), Lidia Roussenq (representante
da Secretaria Municipal de Educação), Osmundo Saraiva Júnior (representante da
Universidade  do  Vale  do  Itajaí)  e  Allan  Muller  Schroeder  (representante da
Universidade do Estado de Santa Catarina). O presidente iniciou a reunião com a
auto apresentação de todos os conselheiros e, em seguida, informou que a reunião
que aconteceria nessa data com a secretária de Educação, Sra. Marilene Cardoso,
foi adiada, devendo ser reagendada para a próxima semana; tal reunião tratará da
operacionalização do Projeto Jovem Doutor Balneário Camboriú. Na oportunidade, o
presidente mencionou que também seja sugerida para a secretária de Educação, a
continuidade da Formação de Professores no Combate às Drogas; os conselheiros
aprovaram essa sugestão por unanimidade. Quantos aos treinamentos, o presidente
também sugeriu que sejam oferecidas  palestras  antidrogas  para  os  clubes  de
serviços (Interact e Rotaract), Lar dos Adolescentes e outros grupos de jovens. O
presidente salientou, mais uma vez, que os conselheiros devem atentar-se à novos
projetos  para  o  COMAD-BC,  principalmente  no tocante  à  prevenção  ao  uso  de
drogas. À seguir, o presidente mencionou que o COMAD- BC tornou-se conselheiro
titular junto ao CONEN-SC (Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina),
tendo a partir  de agora um elo de ligação com os demais Conselhos Municipais
Antidrogas do Estado,  que permite  trazer  experiências bem sucedidas em outros
locais,  para Balneário  Camboriú;  a  vaga de conselheiro  titular  no CONEN-SC foi
garantida através de uma eleição com os demais conselhos municipais. Após isso, o
conselheiro Osmundo falou sobre a parceria entre o COMAD-BC e a disciplina de
Extensão  Universitária  Comunitária,  onde  o  presidente  Robert  já  expôs  as
necessidades  do  Conselho  para  os  alunos;  o  presidente  mencionou  que,  no
momento, há dois grupos de alunos dessa disciplina fazendo trabalhos escolares que
envolvem o COMAD-BC: um grupo está redigindo apostilas sobre o Reconhecimento
de Drogas Ilícitas, para ser usado em treinamentos para professores; e, outro grupo
de alunos está desenvolvendo posts e folders sobre as consequências do uso de
diversas drogas, para serem utilizadas oportunamente pelo Conselho; o presidente
informou que tem se reunido



constantemente com os grupos de alunos, orientando-os, para melhor execução dos
trabalhos. O presidente também mencionou o falecimento do Sr. Nademir Batista,
que foi conselheiro e secretário do COMAD-BC durante dois anos, em virtude de
complicações da Covid-19. Logo em seguida, o conselheiro Rafael sugeriu que
sejam solicitadas informações  sobre  a  fiscalização  de  motoristas  profissionais,
motoristas de aplicativos (seja através de carros ou motocicletas), no tocante ao uso
de álcool ou outras substâncias ilícitas; a conselheira Simone sugeriu que sejam
distribuídos em blitz realizadas pela Guarda Municipal ou Polícia Militar, os folders
desenvolvidos pelo COMAD-BC que falam sobre os perigos de ingestão de álcool ou
outras substâncias nos momentos que antecedem a direção de um veículo. Sendo
assim, o presidente Robert solicitará uma reunião com os órgãos afins, para que
essa ação seja efetivada no menor espaço de tempo possível. Não tendo mais nada
a tratar, o presidente Robert agradeceu a participação de todos  e a reunião foi
encerrada.
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