
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

No dia dezesseis de novembro 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 13:47 horas e término

às 15:32 horas a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas –

COMAD, após verificação do quórum, que contou com 15 participantes: onze titulares,

três suplentes e um visitante, conforme lista de presença anexa. Participantes: Regiane

Cristina Klug Patricio (Gabinete), Marilene Bulla (Secretaria Desenvolvimento Econômico),

Sandra Lucia Vitorino (Secretaria de Segurança Pública), Diogo Fiorello Foppa e Nasser

Haidar Barbosa (Secretaria de Saúde), Luciana Cabral (Secretaria da Assistência Social),

Vanessa  Cristine  Kohler,  (Fundação  Municipal  de  Esportes),  Mara  Beatriz  Souza

(Fundação Cultural), Terezinha de Jesus Passos (Defesa de Direitos Humanos), Roseli

Aparecida Consolaro Nabozny (Casas de Tratamento e Grupos de Auto-Ajuda), Sadi José

Goularte  (Área  de  Prevenção),  Reinaldo  Pschaeidt  Gonçalves  (Associação  de

Moradores),  Joseana  Simone  Deckmann  Lima  e  Ana  Maria  Flores  (Ensino  Superior,

Técnico  ou  Profissionalizante),  José  Carlos  de  Camargo,  convidado  da  SEPROT.

Justificaram a ausência a Sra. Ivete Terezinha Marasca (Secretaria da Educação), Julice

Cardoso da Silva e Alessandra Aparecida Sell ( Associação de Pais e Professores), Jacira

Elaine  da  Cunha  Tavares  (Casas  de  Tratamento  e  Grupos  de  AutoAjuda).  Foram

discutidos os seguintes assuntos: aprovação da última ATA de reunião, já recebida pelos

conselheiros anteriormente; em seguida a discussão transcorreu sobre a formação das

comissões em suas composições e algumas alterações com base nas características das

entidades representadas e os assuntos e temas de cada comissão, acertando os detalhes

de suas composições, sendo assim constituídas:  Prevenção: Ivete Terezinha Marasca,

Vanessa Cristine Kohler, Luciana Cabral, Mara Beatriz Souza, Terezinha de Jesus dos

Passos, Daniel Tomazoni, Solane Ivette Ewald e Joseana Deckmann Lima;  Tratamento:

Diogo Fiorello Foppa, Nasser Haidar Barbosa, Sandra Lucia Vitorino, Jacira Elaine da

Cunha  Tavares,  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny  e  Marlise  Graf;  Legislação  e

Politicas  Públicas:  Mara  Beatriz  Souza,  Valdirene  Pereira,  Nasser  Haidar  Barbosa,

Fabiano  Dell  Agnolo,  Daniel  Tomazoni,  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny,   Jacira

Elaine da Cunha Tavares e Julice Cardoso da Silva Oliveira ; Pesquisa e Projetos: Ivete

Terezinha Marasca, Luciana Cabral, Regiane Cristina Klug Patricio, Joseana Deckmann

Lima, Sadi José Goularte, Terezinha de Jesus dos Passos; Fiscalização: Valdirene Pereira

, Jeferson Luiz Correia, Diogo Fiorello Foppa , Sandra Lucia Vitorino, Sadi José Goularte,



Julice  Cardoso  da  Silva  Oliveira,  Solane  Ivette  Ewald  e  Marlise  Graf.  Consultado  o

regimento  interno  foi  observado  a  necessidade  de  paridade  entre  os  segmentos

governamentais e não governamentais na constituição dessas comissões, podendo ser

composta  pelo  titular  ou  suplente.  Sandra  Lucia  informou  sobre  o  andamento  da

publicação do Regimento Interno que ainda se encontra em processo de análise pela

Procuradoria Geral do Município e da dificuldade de contato com esse setor para ter um

retorno sobre o andamento dessa análise tendo passado por vários profissionais, sem

que  houvesse  uma  decisão  definitiva  e  prosseguimento;  para  a  composição  dos

Conselheiros, tem-se encontrado dificuldade na representação do segmento “Atenção a

Vítimas  de  Violência”,  pela  dificuldade  da  indicação  de  uma  representação,  serão

realizadas ainda consulta a algumas entidades como a OAB e IPTRAN, para assumirem

essa representação e, posteriormente, quando forem discutidas futuras alterações na Lei

de criação  do COMAD esse assunto será retomado, com referência à composição das

representações; questionamento realizado sobre  a formação da Secretaria Executiva do

COMAD,  como  responsabilidade  do  Município  a  cessão  de  funcionário  e  estrutura,

informou-se que no momento tal função será executada pelos profissionais da SEPROT,

até que tais questões sejam resolvidas pelo Executivo Municipal; passou-se ao relato do

Encontro em Florianópolis organizado pela CONEN e Programa Reviver e pela pouca

participação dos COMAD's do Estado houve alteração no programa do encontro, focando-

se sobre os convênios com a Comunidades Terapêuticas; Informou-se que o COMPIR de

São  José/SC  receberá  homenagem  na  sessão  da  Câmara  de  Vereadores  daquele

município; no dia 17 de novembro haverá sessão especial na Câmara de Vereadores de

Joinville em comemoração a 7a. Semana da Consciência Negra de Joinville com diversas

apresentações, palestras e outras atividades; acontecerá no dia 02 de dezembro às 19:00

horas  uma  palestra  “O  desafio  em  fazer  segurança  de  forma  integrada:  “prevenção,

atuação em rede, integração e intersetorialidade”, sendo aberta à participação de alguns

segmentos sociais; tal evento faz parte da Abertura do Encontro de Profissionais da Rede

de Assistência, Educação, Saúde e Segurança, que acontecerá no dia 03 do auditório da

Faculdade  Elias  Moreira,  este  evento  destinado  apenas  a  profissionais  previamente

inscritos, como encerramento dos três cursos realizados durante este ano organizados

pelo SEPROT, UFSC – Centro Regional de Referência Álcool e Drogas; Retomamos o

assunto da eleição da diretoria do COMAD, já que a comissão eleitoral já foi formalizada

em reunião anterior. Definido que  a conselheira Luciana Cabral receberá as inscrições

para  pleito  da  diretoria  do  COMAD que  ocorrerá  no  dia  14  de  dezembro,  durante  a

realização  da  próxima  reunião  ordinária  deste  Conselho.  Esgotados  os  assuntos



constantes  em pauta,  encerrou-se  a  reunião às  15:19 horas,   lembrando do próximo

encontro no dia 14 de dezembro às 13:30 horas 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, 17 de novembro de 2015.

Sandra Lucia Vitorino
Gerente da Unidade de Políticas 

sobre Álcool e outras Drogas


