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             ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS

No dia  dezessete  de  abril  de  dois  mil  e  dezessete  realizou-se  na  Sala  06  do
Centreventos Cau Hansen, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas
sobre  Drogas –  COMAD.  Após verificação  do quórum,  com 10 (dez)  entidades
representantes, contou com dez participantes sendo: sete titulares, três suplentes,
conforme  lista  de  presença  anexa.  Participantes:   Paulo  Manoel  de  Souza
(Secretaria  de  Governo),  Jose  Carlos  de  Camargo  (SEPROT),  Ana  Maria  Dias
Pereira (DETRANS), Diogo Fiorello Foppa (Secretaria da Saúde), Luciana Cabral
(Secretaria de Assistência Social), Eliebe Meyer (Secretaria de Educação), Vanesa
Cristine Kohler (Secretaria de Esportes), Terezinha de Jesus dos Passos (Defesa de
Direitos  Humanos),  Jacira  Elaine  da  Cunha  Tavares  (Casas  de  Tratamento  e
Grupos  de  Auto  Ajuda),  Sadi  José  Goularte  (Área  de  Prevenção).  Dando  boas
vindas aos presentes o presidente em exercício iniciou a reunião com os seguintes
tópicos e encaminhamentos: 1. aprovação da ATA anterior; 2.Informes: Retorno dos
Ofícios enviados às entidades governamentais solicitando a indicação dos novos
representantes junto a este Conselho, sendo que os que ainda não enviaram a
correspondência  de  indicação  seria  realizado  contato  pessoal  reforçando  a
necessidade  rápida  da  indicação;  foram  entregues  os  ofícios  para  os
representantes  dos  segmentos  NÃO  GOVERNAMENTAIS  para  que  fossem
providenciadas as referidas indicações; 3. para agilização do processo de alteração
da composição do conselho além de outras alterações necessárias constituiu-se
uma  Comissão  para  agilizar  o  encaminhamento  formado  por  José  Carlos  de
Camargo, Sadi Jose Goularte, Terezinha de Jesus dos Passos e Roseli Aparecida
Consolaro Nabozni que realizarão tal reunião no dia 24/04/17 às 19:00 horas na
sede do Centro de Direitos Humanos; 4. foi realizada a apresentação dos novos
integrantes  do  Conselho;  5.  foi  aprovada  a  alteração  do  horário  das  reuniões
ordinárias  do  COMAD,  com  início  às  8:00  horas  e  término  às  9:30  horas,
reservando o horário na sequencia das 9:30 às 10:30 para realização de reunião
das Comissões Temáticas. Esgotados os assuntos, encerrou-se a reunião, sendo a
próxima agendada para o dia 15 de maio do corrente, com primeira chamada às
8:00 horas, na sala 08 do Centreventos Cau Hansen. Eu José Carlos de Camargo
redigi e assino a presente ata que fica sujeita a aprovação. Joinville, 27 de Abril de
dois mil e dezessete.
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