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ATA DE REUNIÃO COMAD – 04 DE MAIO DE 2022 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, 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. De forma presencial, participou o presidente Robert 

Wagner Sichmann (representante do Conselho da Comunidade da Comarca de Balneário 

Camboriú), Daniel Moreno Ferreira da Silva (representante da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública) e Luiz Carlos de Souza Junior (representante da Secretaria Municipal 

de Segurança Pública). Estavam online os seguintes conselheiros: Marcos Domainski 

(representante da Comunidade Terapêutica Viver Livre), Marlene Sisnande (representante 

da UniAvan), Bruna Dell Olivo (representante do Conselho da Comunidade da Comarca de 

Balneário Camboriú), Osmundo Saraiva Junior (representante da Univali), Rafael Sebben 

(representante do Núcleo Assistencial Humberto de Campos) e Lídia Regina (representante 

da Secretaria Municipal de Educação). As conselheiras Simone Leal Campião 

(representante da Casa da Cidadania), Caroline Signori Feix (representante do Conselho 

Tutelar) e Silvana de Souza (representante do CAPS-AD) justificaram a ausência. O 

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

seguida, falou sobre a necessidade de retorno imediato da ação de fixação de cartazes 

sobre a proibição de vendas de bebidas alcoolicas para menores, devido ao crescimento 

do número de conveniências no município e excessiva frequência de adolescentes nesses 

estabelecimentos; Robert também informou que os jovens da Igreja Sara Nossa Terra se 

prontificaram a continuar a ação; o presidente também informou que serão feitos alguns 

grupos de jovens com os conselheiros que tiverem disponibilidade em cada horário dos 

grupos; todos os conselheiros acharam importante a continuidade imediata da ação; então, 

o presidente conversará novamente com os jovens, para agendar as datas para a ação. O 

presidente também ressaltou o papel do COMAD-BC em ser articulado, para que a própria 

sociedade operacionalize ações de combate e prevenção às drogas. O conselheiro Daniel 

também falou da importância de uma ação como essa para a comunidade de Balneário 

Camboriú. Após isso, a conselheira Lídia informou que a Secretaria Municipal de 

Educação ainda não conseguiu os três orçamentos necessários para dar prosseguimento 

ao processo de compra de jalecos e camisetas para o Jovem Doutor; ela também 

mencionou que nas próximas semanas, serão entregues as impressoras 3D adquiridas pelo 

COMAD-BC aos três pólos do projeto em Balneário Camboriú; as datas serão 

disponibilizadas no grupo de WhattsApp do COMAD-BC, para que todos os conselheiros 

que desejarem, possam participar. O presidente apresentou aos conselheiros o projeto de 

"Capacitação sobre Drogadição para Professores de Balneário Camboriú", cujas palestras 
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ministradas em anos anteriores para professores da rede municipal de ensino; assim, o 

presidente ressaltou a importância de retomar esse projeto com urgência; a conselheira 

Lídia informou que passará o projeto para a Secretária Marilene Cardoso, para verificar a 

possibilidade de encaixe no calendário escolar. Após isso, o presidente apresentou um 

projeto de palestras específicos para alunos, denominado "Falando de Saúde". Após a 

explicação sobre o projeto, o presidente destacou a importância de participação de todas 

as instituições que compõem o COMAD-BC em ministração de palestras como as sugeridas 

nos dois projetos; em especial, o NAHC foi mencionado pela sua experiência no assunto; 

o presidente sugeriu que o NAHC seja o grande articulador de palestras para alunos e 

professores; o presidente comprometeu-se em conversar melhor sobre o assunto com o 

conselheiro Rafael (representante do NAHC). A seguir, o presidente Robert falou sobre o 

Projeto "Por dentro do COMAD-BC", que visa apresentar através de lives ou vídeos, 

informações sobre cada entidade que faz parte do Conselho, sua importância para o 

COMAD e seu papel na comunidade; o conselheiro Osmundo conversará com a Univali, 

para ver a possibilidade de que seja feita uma adaptação dos vídeos institucionais da 

Universidade; o conselheiro Rafael mencionou que, antes da pandemia, eram feitos 

encontros com a rede, mas que isso foi perdido com a pandemia; ele sugeriu que sejam 

retomados encontros entre os envolvidos na rede de atendimento do município; também foi 

sugerido que alguma universidade escreva o fluxo de atendimento de Balneário Camboriú, 

através de parcerias. O presidente conversará com a UDESC sobre o assunto. Sem mais 

nada a tratar, o presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 
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