
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia dezenove de outubro de dois mil e quinze realizou-se na sala de licitação

da Secretaria de Administração e Planejamento da sede da Prefeitura Municipal

de Joinville, situado na Av. Herman August Lepper, 10 – Centro, com início às

14:08 horas e término às 15:45 horas a reunião ordinária do Conselho Municipal

de Políticas sobre Drogas – COMAD, após verificação do quórum, que contou com

dezesseis  participantes  sendo:  treze  titulares,  um  suplente  e  dois  visitantes,

conforme lista de presença anexa. Participou Sandra Lucia Vitorino (Secretaria de

Segurança Pública), Valdirene Pereira (Departamento de Trânsito, Diogo Fiorello

Foppa (Secretaria de Saúde), Luciana Cabral (Secretaria da Assistência Social),

Ivete  Terezinha  Marasca  (Secretaria  da  Educação),  Vanessa  Cristine  Kohler,

Fundação  Municipal  de  Esportes),  Mara  Beatriz  Souza  (Fundação  Cultural),

Terezinha de Jesus Passos (Defesa de Direitos Humanos),  Julice  Cardoso da

Silva Oliveira (Associação de Pais e Professores), Solane Ivette Ewald (Área de

Reinserção  de  Usuários),  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny  (Casas  de

Tratamento e Grupos de Auto-Ajuda), Sadi José Goularte (Área de Prevenção),

Joseana  Simone  Deckmann  Lima  (Ensino  Superior,  Técnico  ou

Profissionalizante),  Marcos  Antonio  Lombardi  e  José  Carlos  de  Camargo,

convidados da SEPROT. Foram discutidos os seguintes assuntos: Sandra informa

que  enviará  ofício  às  instâncias  que  compõem  o  COMAD  solicitando  a

confirmação  dos  representantes  ainda  pendentes  para  encaminhar  pedido  de

alteração do decreto que nomeia os mesmos e publicação no Diário Oficial do

Município para dar  andamento ao processo de constituição da Diretoria. Roseli

levantou a necessidade de alteração de uma palavra na Ata anterior, relacionada

ao  processo  eleitoral  de  “indicado”  para  exercer  o  cargo  de...   para   “eleito”.

Sandra Lúcia informou a existência do grupo do COMAD no WhatsApp solicitando

autorização e confirmação de número telefônico dos presentes, para inclusão dos

interessados. Discutiu-se sobre as dificuldades de atingir o quorum nas reuniões

ordinárias do COMAD, definiu-se manter a segunda  segunda-feira de cada mês

às 13:30, em local sempre a ser definido com antecedência. Sandra informa sobre

o funcionamento e as ações do Comitê Gestor do Programa Crack, É Possível

Vencer   e  do  Grupo  Condutor  da  RAPS  (Rede  de  Atenção  Psico-Social)
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solicitando  a  participação  de  dois  representantes  do  COMAD,  sendo  aceita  a

indicação da conselheira  Rosely Nabozny, para compor o primeiro e a conselheira

suplente  Jacira da Cunha Tavares para o segundo . Sandra dará ciência através

de oficio. Outro ponto da pauta discutido foi a formação das comissões temáticas.

A  representação  Não  Governamental  informa  sua  composição  nos  grupos  -

Prevenção:  Terezinha  de  Jesus  dos  Passos,  Daniel  Tomazoni,  Solane  Ivette

Ewald,  Joseana  Simone  Deckmann  Lima ;  Tratamento,  Redução  de  Danos  e

Reinserção Social:  Silvana de Melo Santos ,  Jacira  da Cunha Tavares,  Roseli

Nabozny,  Marlise  Graf;  Políticas,  Legislação  e   Politicas  Públicas  Municipais:

Daniel  Tomazoni,  Roseli  Nabozny,  Jacira  da Cunha Tavares e  Julice Cardoso

Oliveira;  Pesquisa  e  Projetos:  Sadi  José  Goularte,  Terezinha  de  Jesus  dos

Passos, Roberto Gonçalves de Freitas; Fiscalização: Sadi José Goularte, Julice

Cardoso  Oliveira,  Solane  Ivette  Ewald,  Marlise  Graf.   A  composição  dessas

Comissões será composta por titular e suplente, numa média de três a quatro

representantes, procurando tambem a representatividade por seguimento. Essa

paridade  deverá  ser  observada  também  nas  indicações  dos  representantes

Governamentais,  que  após  breve  discussão  informam  a  seguinte  composição

-Prevenção:  Ivete  Marasca,  Vanesa  Kohler,  Luciana  Cabral   e  Fabiano  Dell

Agnolo;  Tratamento,  Redução  de  Danos  e  Reinserção  Social:  Diogo  Foppa,

Sandra,  Vitorino  Mara  Beatriz  Souza  e  Nasser  Haidar  Barbosa;  Legislação  e

Políticas  Publicas  Municipais:   Mara  Beatriz  Souza,  Valdirene  Pereira,  Nasser

Haidar  Barbosa  e  Regiane  Cristina  Klug;  Pesquisa  e  Projetos:  Ivete  Marasca,

Vanesa  Kohler  e  Luciana  Cabral;  Fiscalização:  Regiane  Cristina  Klug,  Sandra

Vitorino, Diogo Foppa e Valdirene Pereira. Passada a palavra para a exposição do

Sr. Marcos Lombardi,  Gerente de Segurança Pública da SEPROT, responsável

pelo desenvolvimento  da Câmara Intersetorial  de Segurança Pública – CAISP.

Inicia argumentando que esta é formada por quatorze membros natos dentre eles:

Juiz,  promotor,  procurador,  delegado  das  policias  civil,  militar  e  federal,

representantes das ACONSEGs, titulares de suas funções, presidido pelo Prefeito

Municipal. Esclarece que a CAISP será  subsidiada pela Câmaras Técnicas, que

realizam reuniões temáticas, cada uma delas desenvolvendo um tema específico.

Informa as datas e o material que está sendo veiculado na comunidade dando

ciência dessas audiências públicas.  Lombardi comentou ainda sobre a dinâmica
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adotada  de  Consultas  Públicas  como  ponto  para  estimular  a  discussão  pela

população, para conhecimento da realidade e busca de soluções criativas e não

tradicionais,  promovendo  a  articulação  dos  seus  atores,  e  garantia  de

encaminhamento de tópicos que representem a realidade e necessidade dessa

população,  legitimando  o  processo.   Convidou  o  COMAD  para  ser  o  grande

articulador das proposições e demandas apresentadas pela comunidade e pelos

grupos técnicos, devendo rever todos os pontos a serem apresentados para o

grupo  decisor  da  CAISP  bem  como  a  estruturação  da  política  pública  de

prevenção  ao  uso  de  drogas.  A  conselheira  Roseli  salienta  que  o  COMAD,

enquanto Conselho criado por Lei  Municipal é o responsável  pela definição da

política municipal na sua área de atuação e que a CAISP deve ter como foco as

deliberações deste Conselho. Sandra complementa, entendendo que a proposta

trazida é para que se promova o alinhamento das ações relacionadas ao tema

álcool e drogas, nas diversas instâncias em que se trave essas discussões, de

forma direta  ou  transversal,  sob a  ótica  do COMAD,  que é soberana.  Sandra

Informou sobre o recebimento de correspondência enviada pelo CONEN, sobre

encontro  que  acontecerá  dia  26  de  outubro  em  Florianópolis,  onde  serão

escolhidos  dois  representantes  dos  COMAD's  para  integrarem  o  Grupo  de

Conselheiros  do  CONEN.  Roseli  informa  que  estará  presente  no  Evento

representando  as  Comunidades  Terapêuticas  e  salienta  a  necessidade  do

COMAD  enviar  seus  representantes.  Sandra  coloca  sua  disponibilidade  de

participação sendo acatada como representante do COMAD de Joinville nesse

evento. Rosely consultará a possibilidade de Daniel Tomazoni se fazer presente

também , para termos representantes governamental e não governamental. Às 15

horas e quarenta e cinco minutos oficializamos o termino da reunião, lembrando o

próximo encontro no dia 16 de novembro, na sala da Secretaria de Administração

e Planejamento. Eu, Sandra Lúcia Vitorino, dato, lavro e assino a presente ata que

fica sujeita à aprovação do Conselho.

                                                                                Joinville, 20 de outubro de 2015.

Sandra Lucia Vitorino
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