
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia quinze  de fevereiro de dois mil e dezesseis realizou-se no auditório do

Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville, situado na Rua Otto

Bohem, 972 ,  Bairro Atiradores, com início às 14:06 horas e término às 15:15

horas,  a  reunião ordinária  do Conselho Municipal  de Políticas sobre Drogas –

COMAD. Após verificação do quórum, que contou com dezenove participantes

sendo:   doze  titulares,  cinco  suplentes  e  dois  visitantes,  conforme  lista  de

presença  anexa.  Participou  Sandra  Lucia  Vitorino  (Secretaria  de  Segurança

Pública),  Valdirene  Pereira  (Departamento  de  Trânsito),  Nasser  H.  Barbosa

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

Cembrani  (Secretaria  da  Educação),  Vanessa  Cristine  Kohler,  (Fundação

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

Jesus  Passos  (Defesa  de  Direitos  Humanos),  Aline  Sikorski  (Atendimento  a

Vitimas de Crime e Violência),  Jacira  Elaine Tavares (Casas de Tratamento e

Grupos de Auto-Ajuda), Sadi José Goularte (Área de Prevenção), Joseana Simone

Deckmann  Lima  (Ensino  Superior,  Técnico  ou  Profissionalizante),  Daniel

Tomazoni, Marlise Graf (Movimentos da Juventude), Emiliano Monich Nascimento

e  Daniela  Rosendo  (ouvintes),  a  presidente  Mara  Beatriz  Souza  saúda  os

presentes  dando  boas  vindas  e  pede  o  apoio  de  todos  para  um  bom

desenvolvimento dos trabalhos e atuação do conselho empossado,  nesse ano

que se inicia. Sandra Lucia Vitorino dá ciência da pauta proposta: atuação das

comissões  formadas,  Projeto  Consolida  e  Informes  Gerais.  Justificada  as

ausências de Roseli Consolaro Nabozny, Julice Cardoso Oliveira e Solane Ivette

Ewald. Sandra informa que a convocação do suplente deve ser feito pelo titular de

cada  representação,  quando  houver  impeditivo  para  a  sua  participação.  Aline

Sikorski entrega oficio da Central de Penas e Medidas Alternativas de Joinville,

formalizando a indicação de representantes para o seguimento  Atendimento de

Vitimas de Crime e Violência a saber: Aline Sikorski (titular) e Katia Regina Aguiar

(Suplente). Sandra informa que a suplência do seguimento SEPROT, conforme

oficio enviado, tem a seguinte composição: Sandra Lucia Vitorino (Titular), José

Carlos de Camargo (Suplente).  Iniciando o assunto do trabalho das comissões

Sandra coloca que uma das tarefas já sinalizada anteriormente é a revisão de
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alguns itens para a mudança da Lei e do regimento interno do COMAD. Relembra

que algumas representações deverão ser revistas e aproveita para informar que o

Conselho  Tutelar,  na  pessoa  do  Conselheiro  Roberto  solicitou  a  participação

desse seguimento no COMAD. Daniel Tomazoni levanta a questão da legalidade

disso  por  ser  um Conselho  dentro  de  outro  Conselho.  Sr  Sadi  atenta  para  a

questão da paridade, já que o Conselho Tutelar é um órgão governamental. A

presidente  Mara  Beatriz  Souza  coloca  que  as  comissões  devem  se  reunir

sistematicamente e começarem a criar  propostas de atuação para o conselho.

Nasser propõe que as comissões comecem pelo que já existe, pois as politicas

públicas  já  estão  escritas,  basta  serem  cumpridas  e  isso  pode  subsidiar  a

comissão  de  fiscalização,  por  exemplo.  As  comissões  não  precisam  montar

projetos próprios e sim um plano de ação para colocar em prática as politicas

existentes e desta maneira as pautas começam a aparecer.  Nasser destaca a

ampla mudança que vem ocorrendo na Secretaria da Saúde, uma grande reforma

administrativa que muda o contexto de territorialização existente. Em relação ao

Projeto Consolida Sandra informa que em 2014, através do Programa Crack é

possível  vencer,  desenvolvido  pela  SEPROT,  a  SENAD  lançou  edital  para  o

cadastramento de Projetos de Reinserção Social  para pessoas em situação de

vulnerabilidade social (em situação de rua e uso de álcool e drogas). O Projeto foi

escrito  pela SEPROT (Gerencia de Politicas sobre Drogas), Secretaria da Saúde

(CAPS ad e Consultório na Rua) e SAS. Durante o ano de 2015 o Projeto ficou em

tramitação entre o SICONV (Prefeitura Municipal de Joinville) e SENAD, sendo

que o repasse da verba se concretizou em meados de fevereiro desse ano. O

Projeto consiste em oferecer moradia, alimentação, bolsas de trabalho e cursos

profissionalizantes  a  40  pessoas  que  estejam  em  situação  de  rua  e  com

dificuldade em acessar as políticas públicas existentes (baixa condicionalidade). O

Consultório na Rua (Saúde) e o Centropop (Assistência Social) farão a captação

da demanda , sendo que qualquer serviço ou instituição poderão encaminhar para

avaliação. O valor do repasse foi de Setecentos Mil Reais e a duração do Projeto

é de 12 meses, após a implantação. A modalidade adotada pela administração é a

de licitação para contratar Empresa para oferecer os espaços de acolhimento e

demais insumos.. Levantado pelos presentes os seguintes questionamentos: por

quem  e  de  que  maneira  serão  administradas  as  vagas,  quem  realizará  o
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acompanhamento do projeto e a forma de prestação de contas. Diante de tantas

indagações acordado que Sandra encaminhará aos conselheiros o Projeto escrito

e aprovado para ciência de todos e conforme a sua implantação as comissões

poderão acompanhar mais de perto a execução do mesmo. Mara informa que a

Fundação  Cultural  foi  procurada  pela  Guarda  Municipal  onde  o  Grupo  de

estratégias  Comunitárias(GRECO)  solicitou  apoio  para  o  desenvolvimento  de

ações preventivas  a  ser  realizada nas Praças Públicas.  E que foi  oferecido  o

espaço da Praça Tiradentes, no Floresta onde já se desenvolve a feira Mensal

para iniciar essa atividade. Mara informa que vai dar Entrevista na Rádio Colon,

para  divulgação  das  ações  do  COMAD.  Acordado  pelos  presentes  que  as

comissões se organizarão em dia e horário  pré estabelecidos, passando essa

informação para a Diretoria Executiva para que a mesma providencie os locais

para as reuniões. Sandra encaminhará ao Grupo a composição das Comissões..

Às 15 horas e quinze minutos oficializamos o termino da reunião.  Eu,  Sandra

Lúcia Vitorino, dato, lavro e assino a presente ata que fica sujeita à aprovação do

Conselho.

                                                                             Joinville, 15 de fevereiro de 2016.

Sandra Lucia Vitorino
Secretaria Executiva
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