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ATA DE REUNIÃO COMAD – 01 DE JULHO DE 2022 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 

 

Ao primeiro dia do mês de julho 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), Os conselheiros que participaram online foram: Marcos 

Domainski (representante da Comunidade Terapêutica Viver Livre), Luiz Carlos de Souza 

Junior (representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública) e Rafael Sebben 

(representante do Núcleo Assistencial Humberto de Campos). Os conselheiros Daniel 

Moreno Ferreira da Silva (representante da Secretaria Municipal de Segurança Pública), 

Osmundo Saraiva Junior (representante da Univali), Paulo Roberto de Souza 

(representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social), Simone Leal 

Campião (representante da Casa da Cidadania) 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, o conselheiro Marcos falou sobre a 

sua participação no Fórum de Políticas sobre Drogas de Itajaí, onde representou o 

COMAD-BC. O presidente Robert sugeriu que fosse feito um Encontro entre as entidades 

que atuam na rede de proteção e prevenção à drogadiçao, em Balneário Camboriú, entre 

os meses de outubro e novembro; o conselheiro Rafael lembrou que encontros assim já 

foram organizados pela prefeitura e sempre foram de grande valia; foi sugerido pelo 

conselheiro Marcos que o evento seja feito em auditório de alguma escola ou na Câmara 

de Vereadores, visto que é complicado estacionar próximo ao Teatro Municipal Bruno 

Nitz. O presidente lançará a idéia desse encontro no grupo de WhattsApp do COMAD-BC, 

para que seja discutido entre os conselheiros; a idéia é que cada uma das instituições que 

tem representatividade no COMAD fale durante aproximadamente quinze minutos, além 

de uma palestra sobre o tema "Drogadição". Após isso, o presidente elogiou a Secretaria 

de Segurança Pública, que, através do secretário Antônio Gabriel Castanheira, está 

ministrando palestras nas escolas municipais; o presidente mencionou que o secretário o 

chamou para uma reunião sobre o assunto (a reunião será marcada durante a próxima 

semana); o conselheiro Luiz mencionou que, além disso, a Secretaria de Segurança está 

realizando palestras para pais nas mesmas escolas, porém a participação tem sido muito 

baixa; o presidente Robert falou que o COMAD-BC pode ajudar na divulgação de tais 

palestras, para que a participação aumente. Após isso, o presidente falou sobre a live e 

as entrevistas realizadas em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas; ele 

mencionou a entrevista para a TV Panorama, onde a psicóloga Monalisa Lunardelli 

também participou; em seguida, falou sobre a entrevista para a Rádio Conexão FM, onde 
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o conselheiro Marcos também participou; foi falado também sobre a live, que contou com 

a mediação do presidente Robert e a participação da psicóloga Monalisa Lunardelli, o 

conselheiro Marcos e o diretor da Secretaria Municipal de Saúde, Sr. Victor. Além disso, o 

presidente falou que a Monalisa está enviando uma cartilha produzida por alunos de 

Extensão da Univali durante o ano passado, para todas as escolas particulares de 

Balneário Camboriú,atingindo os professores que podem multiplicar as informações de 

forma mais rápida. A seguir, o presidente falou sobre a necessidade de continuar a 

campanha de fixação de cartazes sobre a proibição de vendas de bebidas alcoólicas para 

crianças e adolescentes; o conselheiro Rafael reiterou a importância de trazer os jovens 

de igrejas e outras instituições para realizar as ações com o COMAD-BC, que pode ser o 

grande articulador e coordenador da campanha; o presidente falou que não foi feita a 

ação no final de junho, pois um sábado tinha previsão de chuva e o outro tinha a Marcha 

para Jesus, inviabilizando a participação dos jovens; o presidente Robert agendará uma 

reunião com os líderes de jovens das igrejas novamente para agendar os melhores dias e 

horários para essa ação, avisará os conselheiros e cada um poderá verificar o melhor 

período para participar. Em relação ao Jovem Doutor, o presidente falou que a 

Universidade de São Paulo passará a nova configuração de tablets, para que o COMAD-

BC prossiga aos orçamentos para possível aquisição. Sem mais nada a tratar, o 

presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 
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