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ATA DE REUNIÃO COMAD – 08 DE DEZEMBRO DE 2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, 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) e Simone Leal Campião 

(representante da Casa da Cidadania). Estavam online os seguintes conselheiros: 

Osmundo Saraiva Júnior (representante da Universidade do Vale do Itajaí), Bruna Del 

Olivo (representante do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú), 

Allan Muller (representante da Universidade do Estado de Santa Catarina), Lídia Regina 

(representante da Secretaria Municipal de Educação), Ana Carla Bonfá (representante do 

NAHC - Núcleo Assistencial Humberto de Campos), Marcos Domainski (representante da 

Comunidade Terapêutica Viver Livre) e Silvana de Souza (representante do CAPS-AD). O 

presidente iniciou a reunião com a auto apresentação de todos os conselheiros e, em 

seguida, falou sobre a aula de finalização do Jovem Doutor 2021, que aconteceu no dia 

quatro de dezembro, de forma híbrida (online pelo Google Meet e presencial nos três 

pólos de atuação do projeto); o presidente agradeceu a todos os conselheiros, em 

especial à conselheira Lídia, que organizou todo a formatura e á vice-presidente Simone, 

que foi a responsável por trazer o Jovem Doutor para Balneário Camboriú, além de ser a 

maior entusiasta desse projeto. A conselheira Simone sugeriu que seja feita uma reunião 

da Comissão Jovem Doutor, para tratar dos preparativos para a próxima edição do 

projeto, dando ênfase ao calendário, preparativos para aula inaugural, temas a serem 

abordados, compras a serem realizadas para a execução do projeto; o presidente Robert 

agendará a reunião ainda para o mês de dezembro. Ainda sobre o Jovem Doutor, o 

presidente falou sobre a live realizada em conjunto com o COMAD-Ituporanga, 

entrevistando um jovem doutor de Balneário Camboriú e uma jovem doutora de 

Ituporanga, falando sobre as experiências com o projeto durante o ano de dois mil e vinte 

e um. Após isso, Robert mencionou a necessidade de trazer a sociedade para participar 

das ações de fixação de cartazes sobre a proibição de vendas de bebidas alcoólicas para 

crianças e adolescentes; o presidente falou que já conversou com jovens da Igreja Sara 

Nossa Terra, que disponibilizaram-se em fazer a ação; o presidente fará uma reunião com 

a liderança dos jovens para acertar detalhes da ação. Robert também falou sobre a 

reunião do CONEN-SC (Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina), 

realizada em Balneário Camboriú, onde estiveram presentes, além do presidente, os 

conselheiros Simone e Marcos; após essa reunião do CONEN-SC, o presidente do 
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CONEN-SC, Sr. Fernando Henrique da Silveira, a coorderadora do CONEN-SC, Sra. 

Camila Bregue, o presidente Robert, a presidente do COMAD-Itajaí, Sra. Leandra e o 

conselheiro Marcos visitaram uma comunidade terapêutica feminina, em Itajaí e a 

Comunidade Terapêutica Viver Livre (masculina); o presidente enfatizou a importância de 

aproximação com o Conselho Estadual e com os demais Conselhos, para troca de 

experiências. O presidente também falou que contactará algumas entidades que não 

estão participando das últimas reuniões do COMAD-BC. Sem mais nada a tratar, o 

presidente Robert agradeceu a participação de todos durante o ano de dois mil e vinte e 

um e encerrou a reunião, desejando boas festas a todos. 
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