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REUNIÃO   ORDINÁRIA   

  
  

  
Aos  dois  dias  do  mês  de  dezembro  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),  Simone  Leal  Campião  (representante  da  Casa  da  Cidadania),             
Nazha  Sayed  (representante  do  CRAS  Espaço  Cidadão),  Osmundo  Saraiva  Junior            
(representante  da  Universidade  do  Vale  do  Itajaí),  Rafael  Sebben  (representante  do             
Núcleo  Assistencial  Humberto  de  Campos),  Ana  Carla  Bonfá  (representante  do  Núcleo             
Assistencial  Humberto  de  Campos)  e  Marcelo  Piske  (representante  da  Universidade  do             
Estado  de  Santa  Catarina).  O  presidente  iniciou  a  reunião  com  a  auto  apresentação  de                
todos  os  conselheiros.  A  seguir,  o  presidente  informou  que  o  COMAD-BC  já  conta  com                
alunas  da  disciplina  de  Accountability  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina              
fazendo  um  diagnóstico  do  Conselho  e  sugerindo  novas  parcerias  para  as  ações              
realizadas.  O  presidente  enalteceu  a  parceria  com  as  universidades.  Após  isso,  o              
presidente  Robert  mencionou  que  já  falou  sobre  a  necessidade  de  fixação  de  cartazes               
sobre  a  proibição  de  venda  de  bebidas  alcoolicas  para  menores  de  dezoito  anos,  com                
líderes  de  jovens  de  igrejas  e  clubes  de  serviços,  que  se  dispuseram  a  realizar  a  ação                  
junto  ao  COMAD;  a  data  será  marcada  após  reunião  com  os  jovens  das  igrejas  e                 
informada  antecipadamente  aos  conselheiros.  Após  isso,  o  presidente  informou  que  ainda             
está  aguardando  os  modelos  de  relatórios  de  fiscalização  de  comunidades  terapêuticas,             
que  serão  passados  pelo  Conselho  Estadual  de  Entorpecentes  (CONEN-SC).  O            
presidente  relatou  novamente  o  desejo  de  que  o  COMAD-BC  tenha  um  espaço  maior  em                
mídia,  para  divulgar  as  ações  do  Conselho  e  fazer  reflexões  sobre  o  tema;  o  conselheiro                 
Marcos  tentará  agendar  uma  reunião  online  com  o  radialista  PC,  da  Rádio  Conexão  FM,                
para  verificar  essa  possibilidade;  o  presidente  Robert  tentará  contato  com  a  produção  do               
Programa  PM  em  Foco,  da  Rádio  Natureza,  com  o  objetivo  de  obter  um  tempo  para                 
reflexões  sobre  o  uso  de  drogas  durante  o  programa.  Logo  em  seguida,  o  presidente                
informou  que  em  dezembro  serão  entregues  os  trabalhos  acadêmicos  dos  alunos  da              
disciplina  de  Extensão  Universitária  Comunitária  da  Univali,  onde  um  dos  trabalhos  é              
sobre  "Como  proceder  quando  um  aluno  é  flagrado  com  drogas  ilícitas  em  ambiente               
escolar".  O  presidente  citou  que  outro  grupo  da  mesma  disciplina  de  Extensão              
Universitária  Comunitária  está  fazendo  um  trabalho  para  ensinar  sinais  básicos  de  Libras              
(Língua  Brasileira  de  Sinais)  para  os  professores  que  têm  alunos  com  deficiência  auditiva               
em  sala  de  aula.  Sobre  o  Projeto  Jovem  Doutor,  a  conselheira  Simone  relatou  sobre  a                 
reunião  que  aconteceu  entre  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  o  idealizador  do  Projeto               
(Dr.  Chao)  e  os  alunos  participantes  do  projeto  durante  o  ano  corrente,  durante  o  mês  de                  
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novembro  (somente  uma  aluna  participou  virtualmente  da  reunião).  O  presidente  informou             
que  a  próxima  reunião  somente  acontecerá  em  fevereiro  do  próximo  ano.  Sem  mais  nada                
a   tratar,   o   presidente   agradeceu   a   participação   dos    conselheiros   e   encerrou   a   reunião.   
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