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ATA   DE   REUNIÃO   COMAD   –   03   DE   FEVEREIRO   DE   2021   
REUNIÃO   ORDINÁRIA   

  
  

  

Aos  três  dias  do  mês  de  fevereiro  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),  Gasparino  Correa             
(representante  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil),  Bruna  Dell  Olivo  (representante  do              
Conselho  da  Comunidade  da  Comarca  de  Balneário  Camboriú)  e  Maria  Conceição             
(representante  da  Secretaria  Municipal  de  Articulação  Governamental).  Os  conselheiros           
Osmundo  Saraiva  Junior  (representante  da  Universidade  do  Vale  do  Itajaí)  e  Nazha              
Sayed  (representante  do  CRAS  Espaço  Cidadão)  justificaram  a  ausência.  Como            
convidada,  a  aluna  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina  (UDESC),  Sra.  Juliana               
Machado  (aluna  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina  -  UDESc),  participou  da               
reunião  como  ouvinte.  O  presidente  iniciou  a  reunião  com  a  auto  apresentação  de  todos                
os  conselheiros.  A  seguir,  o  presidente  informou  que  ainda  não  conseguiu  contato  com  a                
assessoria  da  Vara  de  Execução  Penal,  para  saber  sobre  a  renovação  da  parceria  entre                
COMAD-BC,  Conselho  da  Comunidade  da  Comarca  de  Balneário  Camboriú  e  Poder             
Judiciário,  em  relação  às  Audiências  de  Advertência  Qualificadas  para  no  ano  de  dois  mil                
e  vinte  e  um;  o  presidente  comprometeu-se  em  contatar  o  Fórum  e  comunicar  aos                
conselheiros.  Após  isso,  o  presidente  agradeceu  a  participação  da  aluna  Janaina,  que              
pertence  ao  grupo  que  fará  um  diagnóstico  do  Conselho,  para  a  disciplina  de               
Accountability  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina.  O  presidente  mais  uma  vez               
enalteceu  a  parceria  com  as  universidades.  Logo  em  seguida,  foi  mencionado  pelo             
presidente  Robert  que  a  fixação  de  cartazes  sobre  a  proibição  de  venda  de  bebidas                
alcoolicas  para  menores  de  dezoito  anos,  será  feita  após  o  fim  da  pandemia  do  Novo                 
Corona  Vírus,  com  a  participação  de  jovens  dos  clubes  de  serviços  e  igrejas  locais;  o                 
presidente  mencionou  que  já  conversou  com  líderes  dessas  instituições,  que  estão             
dispostos  a  ajudar  nesse  sentido.  Após  isso,  o  presidente  informou  que  ainda  está               
aguardando  os  modelos  de  relatórios  de  fiscalização  de  comunidades  terapêuticas,  que             
serão  passados  pelo  Conselho  Estadual  de  Entorpecentes  (CONEN-SC);  Logo  em            
seguida,  o  presidente  Robert  explanou  a  diferença  entre  as  comissões  do  COMAD-BC,              
ficando  dispostas  da  seguinte  maneira:  1-)  comissão  PROMAD  -  responsável  pela             
captação  e  elaboração  de  projetos  para  o  Conselho;  2-)  comissão  REMAD  -  responsável               
pela  captação  de  verbas  para  os  projetos  e  operacionalização  do  processo  de  compras  do                
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Conselho;  3-)  comissão  JOVEM  DOUTOR  -  responsável  pelo  acompanhamento  da            
operacionalização  do  Projeto  Jovem  Doutor  em  Balneário  Camboriú,  fazendo  a  ligação             
entre  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  o  Departamento  de  Telemedicina  da              
Universidade  de  São  Paulo  (USP);  4-)  comissão  de  FISCALIZAÇÃO  -  responsável  pelo              
acompanhamento  das  políticas  públicas  sobre  Drogas  do  Município  de  Balneário            
Camboríú  e  fiscalização  das  comunidades  terapêuticas  que  recebem  verbas  municipais.            
O  presidente  informou  a  necessidade  de  cada  conselheiro  participar  de  uma  comissão,              
para  que  o  trabalho  seja  melhor  dividido;  sendo  assim,  ficaram  assim  dispostos:  1-)               
comissão  PROMAD  -  conselheiros  Marcelo  Piske  e  Bruna  Dell  Olivo;  2-)  comissão              
REMAD  -  conselheiros  Marcos  Domainski  e  Maria  Conceição;  3-)  comissão  JOVEM             
DOUTOR  -  conselheiros  Simone  Leal  Campião,  Rafael  Sebben  e  Ana  Carla  Bonfá;  4-)               
comissão  de  FISCALIZAÇÃO  -  conselheiros  Gasparino  Correa  e  Marcos  Domainski.  Em             
seguida,  o  presidente  relatou  novamente  o  desejo  de  que  o  COMAD-BC  tenha  um  espaço                
maior  em  mídia,  para  divulgar  as  ações  do  Conselho  e  fazer  reflexões  sobre  o  tema;  o                  
presidente  recomendou  que  todos  os  conselheiros  procurem  contatos  com  rádios,            
emissoras  locais  de  televisão,  programas  na  internet,  jornais,  para  que  o  Conselho  tenha               
um  espaço  na  mídia.  O  conselheiro  Marcelo  informou  que  pode  contactar  a  Rádio               
UDESC,  porém  o  alcance  da  rádio  é  somente  nas  cidades  de  Florianópolis,  Lages  e                
Joinville.  Sobre  o  Projeto  Jovem  Doutor,  a  conselheira  Simone  relatou  que  em  Santos,  o                
Projeto  Jovem  Doutor  tornou-se  um  Programa  Municipal;  o  presidente  Robert  solicitou             
que  a  comissão  Jovem  Doutor  trabalhe  durante  o  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  para  que  o                     
Projeto  Jovem  Doutor  Balneário  Camboriú  também  torne-se  um  Programa  Municipal.            
Quanto  às  verbas  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  o  presidente  sugeriu  que  seja  definida                    
a  destinação,  após  reunião  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  para  verificar  se               
algum  valor  será  destinado  ao  Projeto  Jovem  Doutor;  os  conselheiros  aprovaram  a              
sugestão  por  unanimidade.  Ainda  sobre  o  Projeto  Jovem  Doutor,  a  conselheira  Ana  Carla               
sugeriu  que  os  vereadores-mirim  de  Balneário  Camboriú  levem  a  existência  do  Projeto              
para  a  Plenária  da  Câmara  de  Vereadores;  o  conselheiro  Marcos  informou  que  seu  filho  é                 
vereador  mirim  e  se  prontificou  a  falar  sobre  o  projeto  na  Plenária.  Sem  mais  nada  a                  
tratar,   o   presidente   agradeceu   a   participação   dos    conselheiros   e   encerrou   a   reunião.   

  

ASSINATURAS:   

marcelo.piske@udesc.br   

IP:   179.97.108.34   

Assinado   em:   08/02/2021,   12:40:26   
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bdellolivo@gmail.com   

IP:   191.245.65.203   

Assinado   em:   08/02/2021,   12:30:31   

  

domainski33@hotmail.com   

IP:   45.163.61.116   

Assinado   em:   08/02/2021,   12:58:52   

  

robertsichmann@hotmail.com   

IP:   177.32.180.107   

Assinado   em:   08/02/2021,   1:00:59   

  

acbonfa2@hotmail.com   

IP:   177.156.161.205   

Assinado   em:   10/02/2021,   7:55:25   

  

concgarcia47@gmail.com   

IP:   187.181.191.73   

Assinado   em:   09/02/2021,   11:22:38   

  

simonecampiao@hotmail.com   

IP:   201.24.87.177   

Assinado   em:   10/02/2021,   5:56:14   

  

bccasadosconselhos@gmail.com   

IP:   170.82.223.2   

Assinado   em:   19/02/2021,   9:02:42   
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