
                                            

 ATA  DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2017 DO COMAD

No  dia  dezesseis  de  outubro  ás  oito  horas  e  quarenta  minutos,  na  sala  do
colegiado, no Prédio central da Prefeitura de Joinville, após verificação do quórum
às 8:30 segunda chamada, foi dado início a reunião de julho do COMAD. Estavam
presentes: Sadi, Presidente do Conselho e da Comissão do 2º Fórum do COMAD,
além dos representantes governamentais e convidados: Nataniel,  Marlete, José
Carlos,  Vanessa  K”ohler,  Eliene  Meyer,  Camila  Silva,  Luciana  Cabral,  Tiago
Furlan, Maria Alvina, Representantes não governamentais: Roseli, MariaTeresinha,
Jacira,  Mônica, Marcio,  Sebastião, Raquel,  Paloma, todos assinaram a lista de
presença.1º.  ASSUNTO:  Complemento da  Vacância  de  03  Segmentos  sem
Titular,  O presidente Sr.  Sadi iniciou a reunião saudando a todos, passando a
palavra  para  a  Srª  Marlete  que  informou  sobre  a  realização  de  convite  às
entidades  para  compor  os  03  segmentos  vagos,  sendo  que  dos  convites
apresentaram  Carta  de  Indicação  as  seguintes  Entidades:  Centro  Antialcólico
Santo Onofre,  para o segmento “Instituição que atuam na área de reinserção de
usuários de álcool  e  drogas”;  Núcleo  de Apoio à Vida  de Joinville  –  NAVILLE
(CVV) para o segmento “entidades de atendimento a vítimas de crime e violência”;
Casa  de  Reabilitação  Desafio  Jovem Shalon,  para  o  segmento  “entidades  de
movimentos da juventude”. Restando , assim, completado o quadro de titular para
os 9 segmentos que compõe o COMAD. Ainda, informou a Sra. Marlete que será
encaminhado  os  nomes  dos  indicados  pelas  Entidades  dos  Segmentos  para
publicação em Decerto Municipal juntamente com os nomes de representantes do
governo indicados pelas Secretarias para os 9 (nove) segmentos que compõe o
COMAD Gestão 2017-2019, o qual segue anexo a presente Ata.  2º. ASSUNTO:
Diretoria Executiva: Restou decidido,  por  consenso,  que o Presidente e o 1º
Secretário seria escolhido entre os candidatos indicados pelo Governo e o Vice e
o  2º  Secretario  pelos  eleitos  pela  sociedade  -  Não  Governamentais.  Assim,
observando os termos do artigo 48 e seguintes do Regimento Interno – Decreto
26.195/2016,  foi  constituída  a  comissão  eleitoral  para  o  pleito  da  Diretoria
Executiva,  ficando por  consenso escolhido os Conselheiros:  Luciana,  Vanessa,
Roseli e Raquel. Restou, ainda, decidido que os conselheiros candidatos ao pleito
deveriam  encaminhar  um  mini  currículo  e  uma  breve  Proposta  de  Trabalho,
enviando, até a data de 30.10.2017,  ao e-mail:  luciana.cabral@joinville.sc.gov.br
3º. ASSUNTO: Escolha e composição de Comissões Temáticas  :  O Presidente
informou a existência de 05 comissões temáticas nos termos do artigo 26,  do
Decreto  26.195,  de  05  de  janeiro  de  2016,  quais  sejam:  I  –  Prevenção;  II  -
Tratamento Redução de Danos e Reinserção Social; III - Legislação e Políticas
Públicas Municipais; IV - Pesquisa e Projetos; V – Fiscalização, a Sra. Roseli e
Luciana informaram que haviam ,  na gestão anterior,  decidido por  estabelecer
apenas 3  comissões a fim de viabilizar  os trabalhos,  quais sejam:  Prevenção,
Pesquisa  e  Projetos;  Tratamento  Redução  de  Danos  e  Reinserção  Social;  e
Legislação e Políticas Públicas e Fiscalização. A Sra. Marlete informou que essa
alteração  não  foi   realizada  via  Decreto,  devendo  permanecer  a  composição
descrita no artigo 26, acima citado. Nesse sentido, foi consenso a decisão de que
os  nomes  dos  conselheiros  citados  para  as  comissões  a  serem  suprimidas
deveriam fazer parte daquelas que agregarão, mais tarde, as novas comissões.
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Ficando  assim estabelecido:   I  –  Prevenção:  Vanessa  Köhler,  Luciana Cabral,
Eliene Mayer, Marcio Rosa, Maria Teresinha, Monica Heinzelmann; II - Tratamento
Redução de Danos e Reinserção Social:   Roseli  Nabozny, Camila Silva, Jacira
Tavares, Raquel C de Souza, José Carlos Camargo;  III - Legislação e Políticas
Públicas  Municipais:  Sadi  Goularte;IV  -  Pesquisa  e  Projetos:  Vanessa  Köhler,
Luciana  Cabral,  Eliene  Mayer,  Marcio  Rosa,  Maria  Teresinha,  Monica
Heinzelmann; V – Fiscalização: Sadi Goularte. Como nem todos Conselheiros se
fizeram presentes,  estes poderam lançar seus nomes na próxima reunião, a fim
de  compor  alguma  das  comissões  4º.  ASSUNTO: Palavra  Livre:O  Sr.  José
informou que o CONEM realizou Assembleia para escolha da nova diretoria e não
formalizou convite, convocação ou qualquer outra forma de informação do evento
ao COMAD. Nesse sentido foi consenso de que o grupo do COMAD fará um oficio
ao  CONEM   relatando  a  indignação  do  fato  ocorrido.  A próxima  reunião  foi
agendada para dia 20/11/2017 ( vinte de novembro) em local a definir. Justificaram
ausência  os  Conselheiros  Paulo  Manoel  de  Souza  e  Ana  Maria  Flores.
Encerramento:  Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente Sadi
encerrou  a  reunião.  Eu  Marlete  M.C  Amorim  lavrei  a  presente  ata  que  fica
submetida à aprovação.
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