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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS

SOBRE DROGAS

No dia dez de outubro de dois  mil  e dezesseis realizou-se na sala Alfredo Salfer  no

Centreventos Cau Hansen, com início às 13:48 horas e término às 15:50 horas, a reunião

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

quórum, com 12 (doze) entidades representantes,  contou com dezesseis participantes

sendo:  nove  titulares,  quatro  suplentes  e  três  visitantes,  conforme  lista  de  presença

anexa. Participantes: Mara Beatriz Souza, (Fundação Cultural), Ivete Terezinha Marasca

(Secretaria da Educação), José Carlos de Camargo (Secretaria de Segurança Pública),

Diogo Fiorello Foppa (Secretaria da Saúde), Luciana Cabral (Secretaria da Assistência

Social), Jacira Elaine da Cunha Tavares e Roseli Aparecida Consolaro Nabozny (Casas

de Tratamento e Grupos de Autoajuda), Regiane C.K. Patricio (Secretaria de Governo),

Sadi José Goularte (Área de Prevenção), Terezinha de Jesus dos Passos ( Defesa de

Direitos Humanos), Marilene Bulla ( Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Vanessa

Cristine Kohler (Fundação de Esportes) Ana Maria Flores (Ensino Superior, Tecnico ou

Profissionalizante);  convidados:  Roberto  Zacarias  e  Claudine  S.  Alves  (Conselhos

Tutelares)  e  Christiane Vansuita  (Comissão de Políticas Sobre Álcool  e  Drogas OAB-

Joinville) ; cumprimentando os presentes a presidente iniciou a reunião com a aprovação

sem alterações da Ata anterior; 1) informes:  Ofício de resposta da Secretaria Municipal

de Saúde foi  lido e após discussão foi  resolvido encaminhar  um novo Ofício pedindo

detalhamento sobre: o atual andamento no processo de construção do CAPS ad III bem

como  da  Unidade  de  Acolhimento  enviando  ainda  sobre  esta  última  quais  são  os

parâmetros  de  avaliação  da  execução  desse  serviço  bem  como  andamento  da

regulamentação  do  mesmo visto  ainda não possuir  cadastramento  junto  ao Cadastro

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; encaminhar Ofício ao Hospital Regional

Hans Dieter Schmidt solicitando quais são os critérios de admissão para a Ala Psiquiátrica

no  que  tange  a  pacientes  usuários  de  substâncias  psicoativas  que  necessitam  de
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desintoxicação hospitalar; 2) A presidente Mara fará a revisão e reescreverá o relatório da

reunião realizada pela  Diretoria  em cinco de setembro de dois  mil  e  dezesseis;  3)  A

secretaria  executiva  do  COMAD  ficou  responsável  por  verificar  por  qual  motivo  a

representante deste Conselho não está sendo comunicada das reuniões  na Rede de

Atenção Psicosocial – RAPS, visto que a conselheira indicada Jacira da Cunha, informou

que não tem sido comunicada das reuniões.; 4) Estará sendo realizado novo contato com

o Secretário de Segurança do Município solicitando apoio administrativo ao COMAD, de

acordo com o Art. 26 da Lei de criação do COMAD que tem o seguinte texto:  “Art. 26 O

Chefe do Poder Executivo disponibilizará servidores públicos efetivos do Município para prestarem

serviços técnicos junto às Comissões Temáticas e para atuar na Secretaria Executiva do Conselho,

sem perda  de  direitos,  de  vantagens  pessoais  e  do vínculo  funcional.”;  será encaminhado à

Comissão  de  Legislação  para  parecer  e,  após  aprovação  da  Plenária,  as  seguintes

alterações: na composição do COMAD, prever a substituição do segmento de entidades

Não Governamentais Associação de Moradores sendo substituído pela OAB Sub-Secção

Joinville, e do segmento Governamental, a substituição do Departamento de Trânsito pelo

Conselho Tutelar, sendo a função de Titular e Suplente alternadas por Conselheiros da

Região Norte e Sul; foi discutida ainda a alteração na formação das Comissões sendo a

partir de agora formada por três a saber: 1) PREVENÇÃO, PESQUISA E PROJETOS; 2)

TRATAMENTO;  3)  FISCALIZAÇÃO,  LEGISLAÇÃO  E  POLÍTICAS  PÚBLICAS,  cuja

composição de representantes será definida para aprovação na próxima reunião ordinária

deste Conselho; foi apresentado pelo Conselheiro Sadi José Goularte a proposta de Ficha

para  Cadastramento  das  Entidades,  que  sofrerá  alguns  acrescimos  sugerido  pelos

conselheiros;  o  conselheiro  Jose  Carlos  de  Camargo  trouxe  uma  proposta  para  a

realização de um debate ou mesa redonda sobre o tema “Descriminalização das Drogas”,

evento que poderá ser organizado por este Conselho com parcerias inclusive com a OAB,

envolvendo  o  Instituto  Igarapé,  entidade  do  Rio  de  Janeiro  que  tem  assessorado  e

promovido eventos em território nacional  e em países da America Latina e Europa. A

plenária definiu que esse assunto merece aprofundamento em momento oportuno. Dado
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o adiantado da hora, deu-se por encerrada a reunião e eu, José Carlos de Camargo, dato,

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

Joinville, 10 de Outubro de 2016.

José Carlos de Camargo

Secretaria Executiva

(interino)
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