
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

No dia catorze de dezembro 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 14:00 horas e término

às 15:30 horas a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas –

COMAD, após verificação do quórum, que contou com 16 participantes: treze titulares e

três suplentes, conforme lista de presença anexa. Participantes: Regiane Cristina Klug

Patricio  (Gabinete),  Fabiano  Dell  Agnollo  (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 e Jacira Elaine da Cunha Tavares (Casas de Tratamento e

Grupos de Auto-Ajuda),  Sadi  José Goularte  (Área de Prevenção),  Reinaldo Pschaeidt

Gonçalves  (Associação  de  Moradores),  Joseana  Simone  Deckmann  Lima  (Ensino

Superior,  Técnico  ou  Profissionalizante),  Ivete  Terezinha  Marasca  (Secretaria  da

Educação),  Solane  Ivette  Ewald  (Área  de  Reinserção  de  Usuários).  Justificadas  as

ausências  de Julice Cardoso da Silva ( Associação de Pais e Professores) e Marilene

Bulla  (Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico).  Ausentes  as  representações  do

Departamento de Trânsito, Atendimento a Vítimas de Crime e Violência e Movimentos da

Juventude.  Foram discutidos os seguintes assuntos:   Informes Gerais  e a Eleição da

Diretoria do COMAD. Sandra inicia justificando o atraso dos representantes da Saúde

Nasser  Haidar  Barbosa  e  Diogo  Fiorello  Foppa,  que  no  momento  participam  do

Movimento AbraçaRAPS, ação organizada em todo o Brasil, pelos mais diversos serviços

de saúde Mental, em represália à exoneração do Coordenador Nacional de Políticas de

Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas, Dr Roberto Tikanori e nomeação do psiquiatra

Valencius Wurch Duarte Filho para ocupar a pasta, haja vista que tal  atitude ameaça

todos os avanços realizados nesses últimos 20 anos de reforma psiquiátrica brasileira,

pois o  Coordenador indicado, por muitos anos representou a alienação e maus tratos

vivenciados em manicômios, ao dirigir a Casa de Saúde Dr Eiras, em Paracambi, região

metropolitana do Rio de Janeiro, o maior hospital psiquiátrico de administração privada da

América Latina, onde se constatou durante sua gestão, de 1994 a 2000, graves violações

de direitos humanos, tais como prática sistemática de eletroconvulsoterapia, ausência de

roupas, alimentação insuficiente e de má qualidade e número significativo de pessoas em



internação de longa permanência.  Valencius Wurch era assumidamente contra a Reforma

Psiquiátrica, criticando publicamente a Lei 10.216, marco regulatório da Politica Nacional

de Saúde Mental. A seguir, Luciana Cabral e Ivete Terezinha Marasca, representantes da

Comissão Eleitoral conduzem nesse ato o processo eleitoral referendando os nomes que

têm direito  a  voto,  informando  nominalmente  a  relação dos  candidatos:  Mara  Beatriz

Souza, para o cargo de presidente, Sadi José Goularte para o cargo de vice-presidente,

Sandra Lucia Vitorino para o Cargo de 1º Secretário. Não foi recebido nenhuma inscrição

para o cargo de 2º Secretário. A plenária decide por unanimidade prosseguir o processo

eleitoral, com a vacância desse cargo, podendo o mesmo ser ocupado posteriormente,

após a inversão da representação  do seguimento da Associação de Moradores, diante do

interesse do suplente Reinaldo Pschaeidt Gonçalves em ocupar a vaga em aberto. Os

três candidatos foram aclamados em assembleia, recebendo doze votos válidos, cada

um. Desta maneira, dá-se por encerrado o processo eleitoral, sendo a Diretoria Executiva

constituída por: Mara Beatriz de Souza, presidente; Sadi José Goularte, Vice presidente;

Sandra Lucia Vitorino, 1ª Secretária.  A presidente do COMAD agradece à Plenária  e

coloca a sua preocupação a partir de agora, com a atuação efetiva do Conselho Municipal

sobre Drogas. A plenária sinaliza a necessidade do conselho ter mais foco, da articulação

das  políticas  existentes  e  o  papel  das  comissões,  que  devem  ser  mais  objetivas  e

atuantes. Esgotados os assuntos constantes em pauta, encerrou-se a reunião às 15:30

horas,  lembrando do próximo encontro no dia 15 de fevereiro de 2016, 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, 14 de dezembro de 2015.

Sandra Lucia Vitorino
Gerente da Unidade de Políticas 

sobre Álcool e outras Drogas


