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             ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS

No dia vinte de março de dois mil  e dezessete realizou-se na Sede da Guarda
Municipal de Joinville, com primeira chamada às 13:30 horas, segunda chamada às
14:00 horas e término às 15:30 horas, a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Políticas  sobre  Drogas –  COMAD.  Após verificação do quórum,  com 05 (cinco)
entidades representantes, contou com cinco participantes sendo: dois titulares, três
suplentes, conforme lista de presença anexa. Participantes:  Diogo Fiorello Foppa
(Secretaria da Saúde), Luciana Cabral (Secretaria da Assistência Social),    Marilene
Bulla  (  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico),  Ana  Maria  Dias  da  Costa
(Departamento de Trânsito) e José Carlos de Camargo (Se. Segurança Pública),
justificativas:  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny,  Ivete  Terezinha  Marasca,
Vanessa Cristine Kohler,  Sadi  José Goularte,  Ana Maria Flores;  na ausência do
vice-presidente, dada a vacância do cargo de presidente, a reunião foi coordenada
pelo 1º Secretário, iniciando por citar o Art. 7º do Regimento Interno: “ As sessões
serão declaradas abertas às 14:00 horas, considerando-se os suplentes que
estiverem substituindo os titulares ou, com qualquer número, quinze minutos
após o horário previsto para o início da plenária, conforme lista de presença”.
Informes:  Foram  encaminhados  Ofício  a  todos  as  entidades  governamentais
solicitando  a  indicação  dos  representantes  (titular  e  suplente)  para  o  próximo
mandato, que expira dia 30 de março através da Secretaria deste Conselho; Ofício
encaminhado  aos  segmentos  via  Vice-Presidente  às  entidades  não
governamentais,  solicitando  as  indicações  de  sua  representação;  aprovado  o
calendário  de  reuniões  para  o  ano  de  2017,  será  encaminhada  solicitação  de
agendamento  de  espaço  no  Centreventos  Cau  Hansen  para  a  realização  das
reuniões  ordinárias  do  COMAD,  conforme  anexo  1;  comentou-se  ainda  a
necessidade de revisão urgente da composição do Conselho, bem como de seu
regimento interno, mas que essas ações apesar de urgentes não devem impedir a
continuidade de ações; um segundo ponto levantado foi com relação a mudança no
horário das reuniões, propondo-se que as reuniões sejam realizadas às 8:00 horas,
mas tal assunto ficou para ser deliberado na próxima reunião ordinária, exigindo
melhor  aprofundamento  pelos  conselheiros;  Luciana  solicita  o  envio  de  nova
correspondência aos órgãos que apresentam número de faltas sem justificativa de
ausência  do  titular  ou  suplente,  lembrou-se  que  o  Regimento  Interno  não  faz
menção de quaisquer ações cabíveis nessas situações; discutiu-se a necessidade
de capacitação dos conselheiros através de duas estratégias: na primeira convidar
alguma  autoridade  especializada  no  assunto  referente  ao  funcionamento  de
conselhos  e  convidá-lo  para  uma  atividade  ao  COMAD  Joinville,  ficando  Jose
Carlos e Luciana responsáveis por realizar essa consulta prévia, aceitando-se ainda
contribuição de outros conselheiros; segunda estratégia, consiste na apresentação
da  estrutura  de  serviços  que  dispomos  no  município,  disponibilizando  os  trinta
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minutos finais de cada reunião do Conselho com temas de relevância, sendo vinte
minutos de apresentação e dez minutos para debate; organizamos uma sugestão
de cronograma a  ser  articulado:  (17/04)  Jose Carlos  e  Ana Maria  :  SEPROT e
ITTRAN;  (15/05)  Luciana Cabral:  Secretaria  de  Assistência  Social;  19/06:  Diogo
Foppa  :  Serviços  de  saúde  mental;  as  próximas  serão  agendadas  a  partir  da
próxima  reunião;  por  consenso  dos  participantes,  estaremos  encaminhando  a
solicitação para a COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO apresentar até o dia 12 de abril do
corrente,  estudo  da  reestruturação  na  composição  do  Conselho,  bem  como
propostas para a alteração de seu Regimento Interno; para efeito de cumprimento
de  Legislação,  foi  sugerido  a  entrada  do  Conselho  Tutelar  como  entidade
Governamental  e a Ordem dos Advogados do Brasil,  OAB, na composição Não
Governamental,  respeitando-se  assim  a  paridade  (Anexo  2)  ;  foi  feita  ainda  a
sugestão para aprovação de que as comissões realizem suas reuniões temáticas
logo após as reuniões do Conselho, devendo cada COMISSÃO tendo até o mês de
maio deste ano para entregar o plano de trabalho deste exercício, José Carlos de
Camargo,  dato,  lavro  e  assino  a  presente  ata  que  fica  sujeita  à  aprovação  do
Conselho.
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