
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia dezoito de abril de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala Alfredo Salfer,

no Centreventos, com início às 13:40 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 onze participantes sendo:  seis titulares,

cinco suplentes e dois visitantes, conforme lista de presença anexa. Participantes

José Carlos de Camargo (Secretaria de Segurança Pública), Diogo Fiorello Foppa

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

Bulla  (Secretaria  do  Desenvolvimento  Econômico),  Vanessa  Cristine  Kohler,

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

(Fundação  Cultural),  Daniela  Rosendo  (Defesa  de  Direitos  Humanos),  Aline

Sikosrki (Atendimento a Vítimas de Crime e Violência), Solane Ivette Ewald (Área

de  Reinserção  de  Usuários),  Jacira  Eliane  da  Cunha  Tavares  (Casas  de

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

Claudine Schatzmann Alves  e Roberto Zacarias da Rosa Junior (representantes

dos  Conselhos  Tutelares  Norte  e  Sul  -  ouvintes).  Justificaram  as  ausências:

Josiana Simone Deckmann Lima e Ana Maria Flores, Sandra Lucia Vitorino,  Ivete

Terezinha Marasca. A presidente Mara Beatriz Souza saúda os presentes dando

boas vindas, iniciando a pauta com Leitura a Aprovação da Ata Anterior, aprovada

sem nenhuma alteração.  Informes:  a  presidente  Mara  Beatriz,  a  partir  da  não

contemplação do Projeto da Guarda Municipal pelo Conselho Municipal de Direitos

da  Criança  e  Adolescência  informa  que   elaborará  um  documento  a  esse

Conselho solicitando informações sobre o processo de financiamento pelo Fundo

da Infância e Adolescência – FIA, e quais os prazos para solicitação de envio de

projetos;  informou-se  ainda  sobre  a  alteração  do  segmento  Associação  de

Moradores,  invertendo-se  a  posição,  ficando  o  sr.  REINALDO  PSCHAEIDT

GONÇALVES como titular e LUIZ ALVES CASTANHA como suplente, solicitação

que  será  enviada  à  comissão  de  Legislação  para  organização  das  devidas

providências; José Carlos de Camargo informa sobre o andamento do Programa

Consolida,  encontrando-se  esse  em  fase  final  de  tramitação,  em  inicio  de

processo de abertura de licitação. A presidente enfatiza a importância do Projeto e

solicita  dos  Conselheiros  atenção  dentro  de  suas  áreas  de  atuação,  para

Rua XV de Novembro, 1383 – América – 89.201-602 – Joinville/SC 
Fone (47) 3431-1505 / 3431-1504 - www.joinville.sc.gov.br

                                           



influenciar na agilidade dessa implantação; José Carlos informa ainda sobre as

ações  organizadas  pela  Gerência  à  qual  pertence,  no  sentido  de  promover

reuniões com moradores de rua visando uma construção de organização desse

segmento social, estimulando sua participação no Movimento de Rua, que vem

sendo  conduzido  pelo  Grupo  de  Florianópolis,  sendo  que  a  primeira  reunião

acontecerá  dia  vinte  e  nove  de  abril  do  corrente,  às  14:00  horas  na  sala  de

reuniões do PAM Bucarein.  Passou-se à  discussão sobre  a  representação do

segmento “ Atendimento a Vitimas de Crime e Violência”, atualmente composto

por representante do Serviço de Penas Alternativas, o que representa uma não

contemplação do segmento originalmente integrante deste Conselho. Deliberou-se

que esses representantes indicados continuarão participando do Conselho como

ouvinte,  enquanto  submete-se  a  matéria  para  avaliação  da  Comissão  de

Legislação, sugerindo-se ainda estudo para verificar se o Conselho Tutelar não

poderia  preencher  essa  representação  (com  titular  e  suplente  dos  Conselhos

Norte e Sul). Houve troca de componentes nas Comissões: Luciana Cabral sai da

Comissão de Pesquisa e Projetos e  Diogo Fiorello Foppa sai da Comissão de

Fiscalização e entra na Comissão de Pesquisas e Projetos. Discutindo-se sobre

ofício  de  solicitação  da  Gerência  de  Segurança  Pública  da  SEPROT sobre  a

avaliação do Plano Municipal de Segurança Pública, verificou-se que, como não

houve as reuniões das Comissões, não houve avanço na discussão proposta para

esses  grupos  desse  documento.  Durante  essa  explanação,  o  grupo  presente

nessa  reunião,  após  debate,  sugere  o  envio  de  correspondência  com  alguns

posicionamentos  aprovados  nesse  momento:  este  Conselho  deve  encaminhar

ofício aos gestores, reforçando sobre a importância da participação dos indicados

representantes  neste  Conselho,  como  uma  atividade  considerada  como

atribuição do trabalho, não como uma tarefa extra ao serviço, evitando-se assim

que esse funcionário indicado sofra um acúmulo de atividades, além de que sua

dispensa para participação das atividades do Conselho devem ser consideradas

como atribuição de trabalho; existe uma grande necessidade de se conhecer os

serviços atualmente ofertados à população em nossa área de atuação e, para

tanto,  faz-se  necessário  a  organização  de  eventos  onde  haja  uma  exposição

desses serviços, além da elaboração de uma Cartilha onde conste informações

sobre esses serviços; sugeriu-se ainda que a Comissão de Pesquisa e Projetos
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dentre suas atribuições  proceda um levantamento das instituições do município

que  prestam  serviços  nas  áreas  de  acolhimento,  atendimento,  prevenção  a

usuários  de  álcool  e  outras  drogas  sejam  elas  governamentais  ou  não

governamentais. Solicitou-se à Secretaria Executiva,  a inclusão nos grupos os

contatos  dos  Conselheiros  Tutelares  que,  a  partir  de  então  participarão  das

reuniões do COMAD como ouvintes: WHATZAPP e e-mail. A presidente solicita

ainda o envio do Projeto de Inserção Social e termo de referência para ciência dos

conselheiros. Solicita ainda o reenvio da formação das comissões. Deliberou-se

ainda que a próxima reunião do COMAD realizar-se-á no dia 16 de Maio de dois

mil e dezesseis na Sala Alfredo Salfer no Centreventos Cau Hansen, sendo que

das  13:30  às  14:30  haverá  um  período  para  encontro  das  Comissões  e,  na

sequencia, isto é, das 14:30 às 15:30 acontecerá a reunião ordinária. Às 15 horas

e quinze minutos oficializou-se o término da reunião. Eu, José Carlos de Camargo,

dato, lavro e assino a presente ata que fica sujeita à aprovação do Conselho.

Joinville, 18 de abril de 2016.

José Carlos de Camargo 
p/ Sandra Lucia Vitorino

Secretaria Executiva
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