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ATA DE REUNIÃO COMAD – 01 DE JUNHO DE 2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 
Ao primeiro dia do mês de junho 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), 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), Monalisa Lunardelli (representante do 

CAPS-AD) e Allan Muller Schroeder (representante da Universidade do Estado de Santa 

Catarina). Como convidados, participaram as alunas da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), Sandra Regina Pereira Tomio e Taís Renata. O presidente iniciou a 

reunião com a auto apresentação de todos os conselheiros e, em seguida, informou que 

não foi feita nenhuma ação em relação ao tema "Drogas e Trânsito", por não encontrar 

junto aos entes públicos quem pudesse fazer uma live sobre o tema, juntamente com o 

COMAD-BC. A seguir, a conselheira Simone explanou sobre a necessidade de fazer uma 

ação no dia nove de setembro - data alusiva ao combate à Síndrome Alcoolica Fetal; o 

conselheiro Osmundo comprometeu-se a verificar se a aluna que iniciou a arte do folheto 

sobre a Síndrome Alcoolica Fetal ainda estuda na Univali, para que o Conselho tenha 

acesso à arte e conclua a mesma; a conselheira Simone enfatizou que existe uma lei 

municipal falando desse assunto. A seguir, o presidente falou que participou de uma 

sessão da Câmara de Vereadores no início do mês de maio, apresentando as ações e 

atribuições do COMAD-BC, além de convidar os vereadores a serem parceiros do 

Conselho. Após isso, o presidente mencionou que em junho comemora-se o Dia 

Internacional de Combate às Drogas e, por isso, deverão ser feitas algumas lives sobre o 

assunto. O presidente perguntou qual o tema a ser abordado nas lives e foi sugerio pelos 

conselheiros Osmundo, Ana Carla e Allam sobre os perigos das drogas lícitas, como 

tabagismo, alcoolismo, narguilé, cigarro eletrônico, dentre outras. A disposição das lives 

ficou da seguinte forma: no primeiro dia, uma live falando sobre as drogas lícitas, seus 

malefícios e tratamento; no segundo dia, um debate sobre a legalização da maconha (ou 

não) para uso recreativo e/ou uso medicinal; no terceiro dia, uma fala especial do CAPS- 

AD e NAHC (Núcleo Assistencial Humberto de Campos), falando sobre o tratamento de 

dependentes químicos e a sua reinserção social. Foi sugerido que nos dois primeiros dias 

sejam convidados, advogados, profissionais da saúde e até ex-usuários de substâncias 
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ilícitas. O presidente mencionou que fará uma reunião com o PROMAD para acertar os 

detalhes e fazer os convites para quem fará as lives. Sobre a parceria com as 

universidades, o presidente destacou que um grupo de alunos da disciplina de Extensão 

Universitária está fazendo diversos posts para o COMAD, sobre datas importantes e 

outros com informações sobre drogas; o presidente inclusive falou que ontem foi postado 

pelo COMAD-BC uma arte sobre o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, criada por 

esses alunos. Também foi destacada pelo presidente a presença de duas alunas da 

disciplina de Accountabitlity e Governança na reunião do COMAD-BC. O presidente falou 

que participou de uma reunião de presidentes de Conselhos de Balneário Camboriú, onde 

o diretor da Casa dos Conselhos, Sr. Douglas Aguirre, informou que podem-se realizar 

reuniões híbridas, onde uma parte dos conselheiros participam presencialmente na Casa 

dos Conselhos, enquanto outros podem participar de forma remota; sendo assim, será 

verificada a possibilidade de que a reunião ordinária de julho seja feita dessa forma. 

Sobre o Projeto Jovem Doutor, o presidente informou que passará as cotações antigas de 

camisetas e jalecos para a Sra. Lídia, para que a Secretaria de Educação efetue as 

compras necessárias; o presidente também mencionou que as inscrições vão de primeiro 

de junho até quinze de julho, para o preenchimento de cento e vinte vagas, distribuídas 

em três pólos: CEM Presidente Médice, CAIC Ayrton Senna da Silva e CEM Dona Lili, 

atendendo assim toda a cidade. A conselheira Simone sugeriu que seja feita uma reunião 

com o Doutor Chao, idealizador do Projeto Jovem Doutor, antes do início das atividades 

do segundo semestre; o presidente mencionou que, como há uma pauta, poderemos 

agendar sim essa reunião. Após isso, o presidente agradeceu a participação de todos e 

encerrou a reunião. 
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