
  

  

ATA   DE   REUNIÃO   COMAD   –   07   DE   OUTUBRO   DE   2020   
REUNIÃO   ORDINÁRIA   

  
  

  
Aos  sete  dias  do  mês  de  outubro  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),  Bruna  Dell  Olivo  (representante  do  Conselho  da  Comunidade  da              
Comarca  de  Balneário  Camboriú),  Rafael  sebben  (representante  do  Núcleo  Assistencial            
Humberto  de  Campos),  Monalisa  Lunardelli  (representante  da  Secretaria  de  Saúde)  e             
Simone  Leal  Campião  (representante  da  Casa  da  Cidadania).  Os  conselheiros  Nazha             
Sayed  (representante  do  CRAS  Espaço  Cidadão)  e  Marcelo  Piske  (representante  da             
Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina)  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  participou  da  entrega  de  um  trabalho                
acadêmico  dos  alunos  da  disciplina  de  Accontability  da  Universidade  do  Estado  de  Santa               
Catarina;  o  trabalho  foi  extremamente  útil,  pois,  de  acordo  com  o  presidente  Robert,  fez                
um  diagnóstico  do  Conselho  e  sugeriu  novas  parcerias  para  as  ações  realizadas.  O               
presidente  ressaltou  a  importância  da  parceria  com  as  universidades  e  agradeceu  a              
presteza  da  Univali,  UniAvan  e  UDESC.  Após  isso,  o  presidente  Robert  mencionou  que  foi                
feita  uma  apresentação  do  Projeto  Jovem  Doutor  ao  Presídio  Masculino  do  Complexo              
Penitenciário  do  Vale  do  Itajaí,  para  possível  implantação  do  projeto  na  unidade  prisional;               
o  presidente  também  mencionou  que  está  assessorando  a  possível  implantação  do             
Jovem  Doutor  no  município  de  Ituporanga.  Logo  após,  a  conselheira  Simone  mencionou              
que  foi  sugerida  uma  reunião  entre  o  Departamento  de  Telemedicina  da  Faculdade  de               
Medicina  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),  Secretaria  Municipal  de  Educação,             
professores  e  alunos  do  Jovem  Doutor  Balneário  Camboriú;  tal  reunião  é  de  suma               
importância,  para  finalizar  as  atividades  do  primeiro  semestre  do  Projeto  Jovem  Doutor              
Balneário  Camboriú;  assim  que  a  data  for  estabelecida,  a  conselheira  Simone  informará  a               
todos  os  conselheiros,  para  que  participem  do  evento.  Ainda  sobre  o  Projeto  Jovem               
Doutor,  o  presidente  Robert  mencionou  a  dificuldade  no  relacionamento  com  o             
Departamento  de  Compras  da  Prefeitura  de  Balneário  Camboriú,  para  a  aquisição  dos              
tablets;  o  presidente  mencionou  que,  mesmo  com  essa  dificuldade,  já  foi  dada  a  entrada                
no  processo  de  compra,  visto  que  há  prazos  estabelecidos  por  tratar-se  de  ano  eleitoral.                
Após  isso,  o  presidente  explanou  a  necessidade  do  COMAD-BC  fiscalizar  as             
comunidades  terapêuticas;  então,  foi  solicitado  ao  CONEN  (Conselho  Estadual  de            
Entorpecentes  de  Santa  Catarina)  o  modelo  de  relatório  de  inspeção;  tão  logo  os  modelos                
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sejam  atualizados,  o  presidente  repassará  aos  conselheiros.  O  presidente  também            
mencionou  o  alinhamento  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  de  Balneário  Camboriú  com             
o  CONEN.  Após  isso,  o  presidente  agradeceu  a  disponibilidade  de  todos  os  conselheiros               
e   encerrou   a   reunião.   
  

Assinaturas:   
  

simonecampiao@hotmail.com   
IP:   201.24.87.177   
Assinado   em:   12/02/2021,   5:50:50   
  

SSINADO   

bdellolivo@gmail.com   
IP:   181.221.135.57   
Assinado   em:   08/02/2021,   9:20:32   
  

marcelo.piske@udesc.br   
IP:   179.97.108.34   
Assinado   em:   08/02/2021,   10:25:32   
  

domainski33@hotmail.com   
IP:   45.163.61.35   
Assinado   em:   08/02/2021,   9:23:50   
  

robertsichmann@hotmail.com   
IP:   187.38.146.228   
Assinado   em:   05/02/2021,   12:29:53   
  

monalisa.lunardelli@bc.sc.gov.br   
IP:   170.82.223.24   
Assinado   em:   05/02/2021,   11:56:21   
  

bccasadosconselhos@gmail.com   
IP:   177.132.164.90   
Assinado   em:   10/02/2021,   5:37:06   
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