
                                                          
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT 

             ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS SOBRE DROGAS
No  dia  quinze  de  maio  de  dois  mil  e  dezessete  realizou-se  na  Sala  01  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:  dez titulares,  um suplente,
conforme lista de presença anexa. Participantes: Paulo Manoel de Souza (SEGOV),
José Carlos de Camargo (SEPROT), Ana Maria Dias da Costa e Aline Lou Wirtz
(DETRANS), Camila Silva (SS), Luciana Cabralç (SAS), Eliene de Jesus Figueiredo
Souto Meyer (SE), Vanessa Cristine Kohler (SESPORTE), Terezinha de Jesus dos
Passos  (DEFESA DIREITOS HUMANOS),  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny
(CASAS DE TRATAMENTO E GRUPOS DE AUTO-AJUDA),  Sadi  José Goularte
(ÁREA DE PREVENÇÃO). Cumprimentando os presentes o presidente do COMAD,
Sr.  Sadi  deu início  à reunião com a aprovação da ATA anterior.  Passou-se aos
informes: foi realizado o preenchimento e envio do cadastro com os dados deste
conselho  junto  ao  CONEN;  foi  enviada  correspondência  ao  CONEN solicitando
capacitação  aos  conselheiros  do  COMAD,  bem  como  orientações  sobre  o
FUNPRED,  respondido  com  a  intenção  do  CONEN  estar  realizando  essas
capacitações a partir do levantamento da situação de todos os COMADs do Estado,
orientando ainda para entrar em contato com COMADs de outros municípios que já
possuem experiência com o funcionamento do FUNPRED para receber orientação;
informados sobre o recebimento de correspondência da OAB Sub-Secção Joinville
convidando para evento que será realizado no dia 24 de maio deste ano em sua
séde  local  intitulada:  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  ATUAL  POLÍTICA  SOBRE
DROGAS NO BRASIL;  passou-se a discutir  sobre as alterações da composição
deste  conselho  e  informados  que  a  proposta  da  nova  composição  já  foi
encaminhado via SEPROT para a Procuradoria Geral do Município para as devidas
atualizações e alterações em sua composição e horário de reuniões; ficou definido
que haverá uma conferência para a eleição de novos conselheiros representantes
da entidades sociais  e o José Carlos e Paulo Manoel  ficaram encarregados de
levantar  a  documentação  básica  para  que  a  comissão  preparatória  (a  ser
designada)  possa  avaliar  e  realizar  os  ajustes  necessários  para  viabilizar  a
realização da conferência o mais breve possível; os participantes foram informados
na  necessidade  da  indicação  dos  representantes  para  a  composição  da  nova
gestão  para,  a  partir  da  nomeação,  realizar  a  eleição da nova  diretoria  para  a
gestão  2017/2019;  Roseli  Ap.  Consolaro  Nabozny  informa  sobre  a  Semana  de
Combate às Drogas, de 19 a 26 de julho, sugerindo discussão para levantamento
de propostas de ações possíveis  deste conselho;  José Carlos de Camargo fica
responsável por verificar junto à SEPROT sobre a inclusão de dotação orçamentária
do COMAD para o ano de 2018;  esgotados os assuntos,  o presidente deu por
encerrada  a  reunião  e  eu,  José  Carlos  de  Camargo,  redigi,  datei  e  assino  a
presente ATA. Joinville, vinte e três de maio de dois mil e dezessete.
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