
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia dezesseis de maio 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, com 15 (quinze) entidades representadas, contou

com  dezesseis  participantes  sendo:   onze  titulares,  cinco  suplentes  e  dois

visitantes, conforme lista de presença anexa. Participantes:  Sandra Lucia Vitorino

e José Carlos de Camargo (Secretaria de Segurança Pública), Regiane Cristina

Klug Patrício (Gabinete do Prefeito), Ana Maria Dias da Costa (Departamento der

Trânsito), Diogo Fiorello Foppa (Secretaria de Saúde), Luciana Cabral (Secretaria

da  Assistência  Social),  Ivete  Terezinha  Marasca  (Secretaria  de  Educação),

Vanessa Cristine Kohler, (Fundação Municipal de Esportes), Terezinha de Jesus

dos  Passos  e  Tatiana  Goulart  (Defesa  de  Direitos  Humanos),  Aline  Sikorski

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

Inserção  de  Usuários),  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny  (Casas  de

Tratamento  e  Grupos  de Autoajuda),  Marlise  Graf  (Movimentos  da  Juventude)

Sadi José Goularte (Área de Prevenção); convidados: Marcos Antonio Lombardi

(  SEPROT  –  Gerência  de  Segurança),  Cristiane  Vansuita  e  Omar  Costa,

integrantes  da  Comissão  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  OAB  –  Joinville.

Justificaram as ausências: Joseana Simone Deckmann Lima e Ana Maria Flores,

representantes do Ensino Superior, Técnico ou Profissionalizante.  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,

informou-se que todos os projetos encaminhados não estão em avaliação por ter

havido  erro  inicial  do  Edital  de  projetos,  estando  esse  em reformulação  para

abertura em data próxima de um Novo Edital, onde os Projetos, inclusive o da

Guarda Municipal poderá ser reapresentado; sugeriu-se a alteração da ordem da

pauta sugerida na última reunião, iniciando pela apresentação de dois visitantes

da OAB, Dra. Cristiane e Dr Omar, integrantes da Comissão Anti-Drogas desse

órgãos, criado em Novembro de 2015 e manifestam interesse em aproximarem-se

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

                                           



do  nosso  Conselho  para  contribuir  com  as  ações  dessa  Entidade.  Sandra

Vitorino explanou sobre o programa Redes e Programa Engrenagens pelos

quais  torna-se  coordenadora  exclusiva  após  sua  saída  da  Gerência  da

SEPROT,  e  a  importância  da  articulação  entre  os  serviços,  sejam  eles

governamentais  ou  não,  visando  um  funcionamento  integrado  em  rede.

Marcos  Lombardi,  Gerente  de  Segurança  da  SEPROT  comentou  sobre  o

andamento do Plano Municipal de Segurança, o funcionamento dos Grupos de

Trabalho,  as  consultas  públicas  e  a  decisão  da  Promoria  Pública  Estadual

declarando  o  projeto  inicial  inconstitucional  pela  impossibilidade  de criação  de

hierarquia entre setores federais,  estaduais e municipais,  sendo essa proposta

alterada para Forum Integrado De Gestão De Segurança – FIGESP, sendo seus

integrantes  convidados  a  participar  da  discussão  das  políticas  públicas  de

segurança. Sandra Lúcia informou sobre as atividades da Semana Municipal da

Luta Antimanicomial, convidando os conselheiros a participarem das atividades.

Ana informou sobre o projeto Maio Amarelo acontecendo neste mês cujo objetivo

é promover a discussão sobre violência e mortes no trânsito,  citando algumas

atividades.  Conselheira  Roseli  indaga  se  o  COMAD  planeja  realizar  alguma

atividade ou evento em comemoração à semana anti-drogas, mas tal assunto não

foi sufucuentemente discutido para um encaminhamento. Em discussão sobre a

atividade das Comissões, foram levvantados alguns tópicos relacionados a seguir:

a dificuldade das coomissões realizarem seus processos de produção é sintoma

de uma dificuldade maior  que o próprio  Conselho enfrenta  a  partir  da  própria

constituição, todo o processo burocrático e moroso nos processos de alterações,

mudanças e constituição, o que tem inviabilizado que este concretize suas áreas e

metas de atuação; existe troca constante de representantes de entidades, faltas

consecutivas de representantes dessas entidades, acúmulo de serviço apontado

pelos  representantes.  Ante  essa  explanação,  levantou-se  a  necessidade  de

consulta  junto  aos  órgãos  jurídicos  quanto  às  possibilidades  mediante  a

Legislação em vigência da reformulação da constituição e atribuições do COMAD,

tornando-o composto por entidades que apresentem interesse e possibilidade de

participação efetiva, tornando-o mais objetivo e ágil; verificar aos gestores do real

interesse da representatividade de sua instituição, bem como das entidades da

sociedade civil. Verificou-se ainda a inexistência de informações sobre: serviços
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de tratamento; programas de prevenção; projetos diversos em funcionamento e

em  fase  de  implantação,  seja  de  entidades  governamentais  e  não

governamentais,  impossibilitando  um  mapeamento  adequado  de  todos  os

recursos existentes em nossa área de atuação. Resolveu-se ainda, enviar ofício

às  instituições  que  apresentam  faltas  e  não  têm  apresentado  justificativas.

Deliberou-se ainda que a próxima reunião do COMAD realizar-se-á no dia 20 de

junho de dois mil e dezesseis na Sala Alfredo Salfer no Centreventos Cau Hansen,

às 13:30 horas. Às 15 horas e vinte e nove 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,  destacando  ainda que as  discussões foram

organizadas  em  ordem  a  facilitar  e  ordenar  adequadamente  as  discussões

realizadas.

Joinville, 30 de maio de 2016.

José Carlos de Camargo 
p/ Sandra Lucia Vitorino

Secretaria Executiva
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