
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No  dia  dezoito  de  julho  de  dois  mil  e  dezesseis  realizou-se  no  

Auditorio da Casa da Cultura de Joinville Fausto Rocha Junior, com início às 13:55

horas e término às 16:00 horas, a reunião ordinária do Conselho Municipal de

Políticas  sobre  Drogas –  COMAD. Após verificação do quórum,  com 10 (dez)

entidades  representadas,  contou  com  dezessete  participantes  sendo:   oito

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

Participantes:   José  Carlos  de  Camargo  (Secretaria  de  Segurança  Pública),

Nasser  Aidar  Barbosa  e  Diogo  Fiorello  Foppa  (Secretaria  da  Saúde),  Luciana

Cabral  (Secretaria  da  Assistência  Social),   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),  Marlise  Graf  (Movimentos  da  Juventude),  Sadi  José

Goularte  (Área  de  Prevenção);  convidados:  ,  Roberto  Zacarias  (Conselhos

Tutelares  *  aguardando  publicação  para  a  inserção  efetiva  enquanto  entidade

integrante do COMAD) e Nilton Eduardo Santos (Gerente de Políticas sobre Álcool

e Outras Drogas - SEPROT); justificaram a ausência Ana Maria Dias da Costa

(Departamento de Trânsito), Regiane Cristina Klug Patrício (Baginete do Prefeito),

Ivete Terezinha Marasca (Secretaria da Educação), Joseana Simone Deckmann

Lima (  Ensino Superior,  Técnico ou Profissionalizante) Vanessa Kristine Kohler

(Fundação Municipal  de Esportes).  O Conselheiro Sadi,  informou que chegaria

após  o  início  da  reunião,  por  motivos  de  trabalho.  A  presidente  Mara  Beatriz

Souza saúda os presentes dando boas vindas, iniciando a pauta Aprovação da

Ata  Anterior,  com  uma  correção  de  uma  palavra  “der”  ;  informou-se  sobre  a

inclusão do COMAD no site da prefeitura, podendo agora ser melhorado, com a

inclusão de novos dados e informações além da inclusão de Links principalmente

na página da SEPROT e SIMGEO; foi apresentada sugestões para logomarca do

COMAD,  para  apreciação  dos  conselheiros  para  escolha;  a   presidente  Mara

informa  sobre  a  sua  participação  em Florianópolis  com os  Conselheiros  Jose

Carlos e Roseli no Encontro Estadual de Políticas sobre Drogas acontecido no dia

21 de junho na Assembléia  Legislativa  de Santa Catarina das 13:00 às 17:30
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horas, relatando a eleição do COMAD de Jaragua do Sul  para representar  os

COMADs no CONEN, comentando ainda sobre a percepção da desarticulação

tanto do CONEN quanto dos outros COMADs de outros municípios; levantou-se a

necessidade do COMAD em aumentar sua atuação dentro das Políticas Públicas

visando uma melhor articulação das entidades das áreas de sua atuação. No dia

27 de Junho a presidente Mara realizou uma entrevista na Radio Joinville Cultural

prestando  algumas  informações  sobre  o  COMAD,  em  comemoração  ao  Dia

Mundial de Combate às Drogas; foram informados do início de funcionamento do

OSP – Observatório de Segurança Pública, ação da SEPROT a partir de Termo

de Cooperação Técnica com a UNIVILLE, tendo em sua composição um setor que

tratará  especificamente  do  tema  ligado  a  álcool  e  drogas.  A  partir  de  então

passou-se a questionar  a  atitude das entidades e órgãos,  situando o COMAD

como o Conselho onde deveria previamente serem discutidos esses assuntos, e

da necessidade da consolidação do COMAD como órgão regulador das políticas

públicas municipais referente aos assuntos de sua competência. Após discussão,

aprovou-se o encaminhamento de ofícios aos gestores solicitando informações:

1. SEPROT – pedindo informações sobre  a criação da OSP;

2. SEPROT – pedindo informações sobre imóvel doado pela SENAD, situado na

rua Botafogo;

3. Secretaria da Saúde – andamento da construção do CAPS III-ad e Unidade de

Acolhimento no bairro Glória;

4. Secretaria da Saúde  sobre a implantação dos leitos em hospital  geral para

desintoxicação de álcool e outras drogas;

5  –  SEPROT  solicitando  a  indicação  de  representante  dessa  Secretaria  para

ocupar o cargo de Titular, apoio para a execução das atividades administrativas do

COMAD; dado o adiantado da hora encerrou-se a reunião ordinária do COMAD,

deliberando-se ainda que a próxima reunião será previamente comunicada. Eu,

José Carlos de Camargo, dato, lavro e assino a presente ata que fica sujeita à

aprovação do Conselho.

Joinville, 19 de julho de 2016.

José Carlos de Camargo 
 Secretaria Executiva

(interino)
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