
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CASA DOS CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS – COMAD

ATA DE REUNIÃO COMAD – 07 DE JULHO DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Ao sétimo dia do mês de julho 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), Macelo Piske (representante da
Universidade do Estado de Samta Catarina), Bruna Dell Olivo (representante do Conselho
da Comunidade da Comarca de Balneário Camboriú), Gasparino Correa (representante
da Ordem dos Advogados do Brasil), 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, agradeceu aos
palestrantes que participaram das lives realizadas durante a Semana Internacional de
Combate às Drogas; o presidente ressaltou a importância das informações de cada live. A
seguir, o presidente explanou o Projeto Reflexão COMAD, criado pela comissão do
PROMAD, que consiste na postagem de um texto reflexivo ou um vídeo diário no perfil do
COMAD Balneário Camboriú, no Facebook; o presidente informou que já foram feitos dez
postagens como teste, onde ele e a conselheira Bruna escreveram textos; o presidente
mencionou que os conselheiros podem contribuir, enviando textos ou vídeos para essas
postagens e que podem convidar profissionais das mais diversas áreas para escrever
sobre temas ligados à drogadição, para as postagens. A conselheira Bruna também
explanou sobre o projeto, mencionando a necessidade de todos participarem do mesmo.
Após isso, o presidente mencionou que o Projeto Jovem Doutor já conta com quase cento
e vinte inscrições para a edição desse ano, porém a Secretaria de Educação ainda
precisa resolver o local para as aulas do CAIC Ayrton Senna da Silva, visto que os
computadores dessa unidade escolar foram cedidos para a Secretaria de Saúde em
virtude da pandemia de Covid-19; quanto ao CEM Dona Lili, os alunos utilizarão os tablets
adquiridos pelo COMAD e cedidos à Secretaria de Educação; já o CEM Presidente
Médice encontra-se com os computadores funcionando normalmente; a vice-presidente
Simone ressaltou a importância de acontecer uma reunião entre os gestores do Projeto,

Balneário Camboriú – Capital Catarinense do Turismo - CNPJ 83.102.285/0001-07
Rua 1822, nº1510 - Centro - CEP 88330-484 – (47) 3367-0129



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CASA DOS CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS – COMAD

os professores e o Departamento de Telemedicina da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, para que sejam alinhados os objetivos dessa edição do
Jovem Doutor Balneário Camboriú; o presidente então disse que será agendada nova
reunião com a Secretaria de Educação para definir os detalhes do início da
operacionalização dessa edição do projeto, como compra das camisetas e jalecos, data
para aula inaugural e data para uma reunião com a USP. O presidente também colocou
em discussão se o COMAD-BC pode utilizar a verba para a compra da impressora 3D
para o Projeto Jovem Doutor e os conselheiros aprovaram por unanimidade. A seguir, o
presidente agradeceu a participação das alunas da disciplina de Accountabillity da
Universidade do Estado de Santa Catarina, que estão fazendo um diagnóstico sobre o
COMAD-BC; o presidente ressaltou a importância da parceria com as universidades.
Ainda sobre as universidades, o conselheiro Osmundo se colocou a disposição para
entregar nas escolas, o informativo feito pelos alunos da disciplina de Projeto Comunitário
de Extensão Universitária da Universidade do Vale do Itajaí; o conselheiro citou alguns
colégios particulares em que já lecionou, para fazer a entrega; o presidente Robert
solicitou que o conselheiro Osmundo entre em contato com esses colégios e envie uma
carta feita pelo COMAD-BC e o informativo sobre drogas por meio eletrônico.Sem nada
mais a tratar, o presidente Robert agradeceu a participação de todos e encerrou a
reunião.
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