
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia vinte de junho de dois mil e dezesseis realizou-se na Sala Alfredo Salfer,

no Centreventos, com início às 13:30 horas e término às 15:00 horas, a reunião

ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  –  COMAD.  Após

verificação do quórum, com 14 (catorze) entidades representadas,  contou com

dezessete  participantes  sendo:   dez  titulares,  três  suplentes  e  dois  visitantes,

conforme  lista  de  presença  anexa.  Participantes:   José  Carlos  de  Camargo

(Secretaria de Segurança Pública), Regiane Cristina Klug Patrício (Gabinete do

Prefeito), Ana Maria Dias da Costa (Departamento de Trânsito), Luciana Cabral

(Secretaria da Assistência Social),  Marilene Bulla (Secretaria do Desenvolvimento

Econômico),  Vanessa  Cristine  Kohler,  (Fundação  Municipal  de  Esportes),

Terezinha de Jesus dos Passos (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 e Jacira Elaine da

Cunha Tavares (Casas de Tratamento e Grupos de Autoajuda), Joseana Simone

Deckmann Lima (Ensino Superior,  Tecnico  ou Profissionalizante),  Marlise  Graf

(Movimentos da Juventude), Sadi José Goularte (Área de Prevenção); convidados:

Cristiane Vansuita e Olmar Costa, integrantes da Comissão de Políticas Sobre

Drogas da OAB – Joinville, Roberto Zacarias (Conselhos Tutelares * aguardando

publicação para a inserção efetiva enquanto entidade integrante do COMAD); A

presidente Mara Beatriz Souza saúda os presentes dando boas vindas, iniciando a

pauta com Leitura a Aprovação da Ata Anterior, sendo aprovada com a supressão

do informe de Sandra Lucia Vitorino sobre o Programa REDES, por ter acontecido

em momento anterior ao início da reunião. Informes: a  presidente Mara informa

sobre a sua viagem a Florianópolis com os Conselheiros Jose Carlos e Roseli

para  a  participação  no  Encontro  Estadual  de  Políticas  sobre  Drogas  que

acontecerá no dia 21 de junho na Assembléia Legislativa de Santa Catarina das

13:00 às 17:30 horas, sendo que uma das ações nesse encontro será a escolha

da representação dos COMADs existentes no Estado para comporem o Conselho

Estadual; para esse evento a SEPROT disponibilizou veículo para deslocamento,

sem  o  oferecimento  de  diária.  Conselheira  Vanessa  solicita  à  Secretaria  do

COMAD  para  a  alteração  de  seu  e-mail  para  envio  de  correspondência;  a
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Presidente Mara informa sobre os relatórios de atividades desenvolvidas na área

de atuação deste Conselho que alguns segmentos enviaram ao COMAD: Saúde,

com  destaque  ao  Programa  de  Tabagismo,  Educação,  com  a  listagem  dos

programas de prevenção em escolas do Município, FELEJ e Fundação Cultural.

Destacou-se a implantação da nova página do site da Prefeitura de Joinville, e da

inclusão de link específico do COMAD que, após período inicial de implantação

desse  site,  poderá  ser  alimentado  com  mais  informações  e  outras  ações

interativas e informativas. A preocupação principal é propiciar facilidade de acesso

da  população  a  essas  informações;  Informados  fomos  ainda  do  já  site  já  em

funcionamento  simgeo.joinville.sc.gov.br  que oferece dados e informações do

município, de fácil acesso e manuseio, sugerindo-se que os grupos de trabalho,

em especial  de Pesquisa e Projetos possa estar   morganizando e fornecendo

dados  para  alimentação  desse  sistema;  discutiu-se  ainda  a  necessidade  de

criação de uma logomarca para o COMAD;    discutiu-se ainda sobre a falha na

integração entre os serviços que oferecem tratamento a usuários de substâncias

psico-ativas  trazendo  um  prejuízo  significativa  à  população  no  geral,  pela

desinformação; José Carlos pede para ausentar-se antes do término da reunião

em funçaõ de entrevista que fará para a rádio Clube de Joinville sobre o tema

Drogas,  repressão  e  prevenção.  Após  aprofundamento  dos  temas,  foram

acertados os seguintes encaminhamentos: a) a Conselheira Regiane trará para a

próxima reunião texto sobre o COMAD ( definição, missão, visão) para ser incluído

no novo site da Prefeitura de Joinville e, após garantido o espaço, o Conselho terá

tempo necessário para melhor incrementação na inclusão de dados relevantes; b)

Dra. Cristiane, da OAB encarregou-se de elaborar minuta a ser apreciada pela

Presidente  do  COMAD  e,  após  aprovação,  encaminhado  ofício  à  gestora

municipal  da  saúde,  solicitando  informações  sobre  os  sistemas  de

encaminhamentos às instituicções que prestam serviços de tratamento a usuários

de  substâncias  psicoativas  e  sobre  o  funcionamento  desse  sistema;  c)

encaminhamento de ofício à SECOM solicitando a elaboração de sugestões de

logomarca  para  o  COMAD,  a  ser  apreciado  e  aprovado  em  reunião;  d)  a

presidente  Mara  encarrega-se  de  elaborar  texto  para  envio  aos  meios  de

comunicação alusivo ao “Dia Mundial de Combate às Drogas” que acontece no dia

27 de Junho; e) no dia 27 de junho a presidente Mara participará de um programa

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

                                           



na rário 105,1 FM Joinville Cultural, onde estará falando sobre os objetivos deste

Conselho; f) A Conselheira Regiane ficou encarregada de trazer para a próxima

reunião  informações  sobre  a  atual  composição  do  Conselho,  seu  período  de

atuação do atual quadro até 2017, seu período de vigência.  Deliberou-se ainda

que a próxima reunião do COMAD será previamente comunicada. Eu, José Carlos

de Camargo, dato, lavro e assino a presente ata que fica sujeita à aprovação do

Conselho.

Joinville, 23 de junho de 2016.

José Carlos de Camargo 
 Secretaria Executiva

(interino)
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