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             ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS

No dia doze de dezembro de dois mil e dezesseis realizou-se na sala Alfredo Salfer
no Centreventos Cau Hansen, com início às 13:30 horas e término às 15:30 horas,
a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD.
Após verificação do quórum, com 11 (onze) entidades representantes, contou com
doze  participantes  sendo:  oito  titulares,  quatro  suplentes,  conforme  lista  de
presença  anexa.  Participantes:  Mara  Beatriz  Souza,  (Fundação  Cultural),  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),  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,  Técnico  ou
Profissionalizante),  Marcia  Regina Prüsse (Atendimento  a Vítimas de Violência),
Reinaldo  Pschaeidt  Gonçalves  (Associação  de  Moradores),  justificativas:  José
Carlos  de  Camargo,  por  estar  em  viagem.  Cumprimentando  os  presentes  a
presidente iniciou a reunião com a aprovação sem alterações da Ata anterior; foi
lido o Ofício 271/16 do Hospital Regional Hans Dieter Schimidt, explicando sobre o
procedimento  quando  da  internação  na  Ala  Psiquiátrica  de  pacientes  para
desintoxicação  hospitalar,  Nasser  presta  informações  sobre  a  legislação  que
estipula porcentagem de leitos psiquiátricos em hospital geral, e que  em função do
Hospital  Regional  atender toda a região que uma alternativa será a abertura de
leitos  em  outros  hospitais  da  região  para  atender  a  suas  demandas  locais,
sugerindo  uma  consulta  à  ADR  para  estudar  uma  melhor  distribuição  do
credenciamento de leitos na região;  informou-se que a Comissão de Legislação
encontra-se  ainda  em  fase  de  análise  do  Regimento  Interno  para  propor  as
mudanças necessárias; a Presidente Mara informa de sua exoneração do cargo em
Serviço  Público  e  seu  impedimento  em  continuar  representando  entidade
governamental no COMAD, consequentemente não podendo exercer a função de
Presidente,  assumindo  automaticamente  o  Vice-Presidente  até  nova  eleição;
Informou-se sobre o acompanhamento realizado junto com a Vigilância sanitária
para  a  fiscalização  e  vistoria  de  entidade  e  informou-se  que  a  mesma não  se
caracterizou como “clínica de tratamento”; fez-se ainda o encaminhamento de envio
de ofício à direção do Centreventos solicitando a utilização da sala de reuniões para
a  realização  das  próximas  reuniões  do  COMAD  durante  o  ano  de  2017.  Ata
resgatada a partir das anotações dos conselheiros presentes, visto a ausência do
Secretário nessa reunião. Elaborada por José Carlos de Camargo, Secretário.
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