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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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),           
Nazha Sayed (representante do CRAS Espaço Cidadão) e Marcelo Piske (representante           
da Universidade do Estado de Santa Catarina). Os conselheiros Rafael Sebben e Ana             
Carla Bonfá justificaram a ausência. O presidente iniciou a reunião com a auto             
apresentação de todos os conselheiros. A seguir, o presidente informou que os            
documentos do COMAD-BC estão em fase final de digitalização por parte da Casa dos              
Conselhos, mas que os papéis somente serão descartados após verificação do           
presidente. A seguir, o presidente mencionou que já inscreveu o COMAD-BC para            
participar dos trabalhos que os alunos da disciplina de Accountability da Universidade do             
Estado de Santa Catarina fazem, dando um diagnóstico do Conselho e sugerindo novas             
parcerias para as ações realizadas. O presidente ressaltou a importância da parceria com             
as universidades. Após isso, o presidente Robert falou sobre a necessidade de            
retomarmos a fixação de cartazes sobre a proibição de venda de bebidas alcoolicas para              
menores de dezoito anos; o presidente sugeriu que seja feita parceria com igrejas, clubes              
de serviços e outras instituições para a realização dessa ação. A conselheira Simone             
sugeriu que a ação seja iniciada na Avenida Atlântica, devido a proximidade da             
temporada de verão; Simone também sugeriu a fixação de cartazes nos estabelecimentos            
comerciais da Praia de Laranjeiras; o presidente Robert comprometeu-se em contactar as            
igrejas e clubes de serviços para essa ação. Após isso, o presidente citou o Conselho               
Municipal Antidrogas de Ituporanga, que possui um espaço em um programa de rádio,             
para divulgar as ações do Conselho e fazer reflexões sobre o tema; o conselheiro Marcos               
tentará agendar uma reunião online com o radialista PC, da Rádio Conexão FM, para              
verificar essa possibilidade; o presidente Robert tentará contato com a produção do            
Programa PM em Foco, da Rádio Natureza, com o objetivo de obter um tempo para               
reflexões sobre o uso de drogas durante o programa. Após isso, o presidente informou              
que ligará para a assessora do juiz da Vara de Execução Criminal , para confirmar se                
haverá ou não a Sessão de Advertência Qualificada, que está agendada para o mês de               
novembro. Logo em seguida, o presidente informou que há um grupo de acadêmicos da              
disciplina de Extensão Universitária Comunitária da Univali fazendo um trabalho sobre           
"Como proceder quando um aluno é flagrado com drogas ilícitas em ambiente escolar"; o              
presidente detalhou o projeto dos alunos, que já contataram o Poder Judiciário, Conselho             
Tutelar e Secretaria de Educação, para conclusão do trabalho; serão feitos vídeos para             
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serem entregues à todas as escolas de Balneário Camboriú, com o objetivo de instruir os               
docentes quanto às atitudes que devem ser tomadas quando flagram alunos consumindo            
ou portando drogas ilícitas na escola. O presidente citou que outro grupo da mesma              
disciplina de Extensão Universitária Comunitária sugeriu um trabalho para ensinar sinais           
básicos de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para os alunos do Projeto Jovem Doutor,              
mas, como esse ano o projeto teve poucas adesões face à Pandemia do Novo Corona               
Vírus, os alunos farão vídeos para professores que têm alunos com deficiência auditiva             
em sala de aula. Ainda sobre o Projeto Jovem Doutor, a conselheira Simone informou que               
haverá uma reunião entre a Secretaria Municipal de Educação, o idealizador do Projeto             
(Dr. Chao) e os alunos participantes do projeto durante o ano corrente, às onze horas da                
manhã do mesmo dia dessa reunião ordinária e convidou a todos os conselheiros para              
que participem. Também foi mencionado pelo presidente Robert, a entrega de oito tablets             
adquiridos pelo COMAD-BC, para a Secretaria de Educação, que serão utilizados pelos            
alunos do Projeto Jovem Doutor, durante o próximo ano. Sem mais nada a tratar, o               
presidente agradeceu a participação dos  conselheiros e encerrou a reunião. 
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