
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia vinte e um de março de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala Alfredo

Salfer, no Centreventos, com início às 13:50 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 dezenove participantes sendo:  dez

titulares,  seis  suplentes  e  três  visitantes,  conforme  lista  de  presença  anexa.

Participantes Sandra Lucia Vitorino (Secretaria de Segurança Pública), Ana Maria

Dias da Costa (Departamento de Trânsito), Diogo Fiorello Foppa (Secretaria de

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

(Secretaria  da  Educação),  Vanessa  Cristine  Kohler,  (Fundação  Municipal  de

Esportes),  Mara  Beatriz  Souza  e  Jeferson  Luiz  Correia  (Fundação  Cultural),

Terezinha de Jesus Passos e Daniela Rosendo (Defesa de Direitos Humanos),

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

José Goularte (Área de Prevenção), Ana Maria Flores (Ensino Superior, Técnico

ou  Profissionalizante),  Daniel  Tomazoni,  (Movimentos  da  Juventude),Reinaldo

Pschaeidt Gonçalves (Associação de Moradores), Eduardo Ferraz, Robinson da

Maia  e  Fabio  Dantas  de  Melo  (ouvintes).  Justificaram as  ausências:  Regiane

Cristina  Klug Patrício  e Maria  Alvina  de Borba Vieira,   Fabiano Dell  Agnolo e

Marilene Bulla. A presidente Mara Beatriz Souza saúda os presentes dando boas

vindas  ,iniciando  a  pauta  com  a  apresentação  do  Grupo  de  Estratégias

Comunitárias,  onde  o  guarda  municipal  Fabio  Dantas  informa  as  ações

desenvolvidas no Parque da Cidade e no Parque São Francisco.  Pergunta ao

COMAD o que fazer quando o usuário está consumindo drogas na praça e solicita

um parecer deste Conselho sobre essa situação. Pergunta como abordar essa

ocorrência já que a população não tem compreensão do papel da guarda e cobra

desta, ações de segurança pública. Nas vistorias realizadas nas praças deparam

com vários problemas estruturais que facilitam o consumo de drogas, citando o

exemplo de vários acessos pra dentro das matas que ficam ao redor das praças.

Diogo afirma que a explanação mostra que o projeto já  aponta soluções para

vários  problemas.  Daniel  ressalta  a  necessidade  de  integração  das  políticas  .

Roseli complementa afirmando que o problema das drogas é social e precisa de

espaços organizados para discutir, prevenir e tratar. Exalta a importância do eixo
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prevenção  que  pode  oferecer  soluções  mais  práticas  e  mais  rápidas  de  se

concretizar.  Vanesa  coloca  a  importância  de  se  divulgar  as  políticas  públicas

existentes em álcool e drogas, mostrar o que se tem de concreto e salientar o

papel  das comissões,  de mapear os serviços existentes.  Dantas elenca outros

problemas,  tais como as invasões, o grande número de migrantes levantados

pelo PSF (Programa saúde da Familia), as ocorrências na rodoviária e o possível

aumento  das  mesmas  pela  proximidade  deste  local  com  a  nova  sede  do

Centropop. Daniel veicula a possibilidade da guarda municipal ser capacitada para

a abordagem social. Sandra lembra que a assistência social tem em seu quadro

uma equipe de Abordagem social na política do SUAS e cabe a eles essa ação.

Roseli salienta que é papel do Conselho dar um parecer em todas as propostas

que venham a contribuir com as politicas públicas vigentes. Relembra que o papel

do COMAD é de articulação e que não estamos nos apropriando das politicas que

já estão todas escritas, mas não estão sendo cumpridas. Dantas informa que o

Projeto da Guarda Mirim aprovado não recebeu a verba de repassa do  FIA –

Fundo da Infância  e  Adolescência   devido  a problemas com documentação e

prazos. O COMAD emitirá oficio com pedido de esclarecimento ao CMDCA. Foi

lido o oficio  060 enviado pelo Gerente de Segurança Pública,  Marcos Antonio

Lombardi  que  encaminhou  relatório  da  primeira  etapa  do  Plano  Municipal  de

segurança,  submetendo  as  proposições  ao  COMAD  para   a  contribuição  e

participação desse Conselho. Sandra lembra que  o relatório foi enviado por e-mail

a todos os conselheiros. Deliberado, buscar junto `Gerencia de Segurança Pública

a  informação  de  prazo  para  a  resposta  .  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, 21 de março de 2016.

Sandra Lucia Vitorino
Secretaria Executiva
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