
                                           

 ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DE 2017 DO COMAD

No dia 11 de dezembro de dois mil e dezessete às oito horas e quarenta minutos,
na sala  de  reuniões nº  08  no Centreventos  Cau Hansen,  após verificação do
quórum às 8:30,  em segunda chamada, foi  dado início  a reunião do COMAD.
Estavam presentes: José Carlos de Camargo (SEPROT), Paulo Manoel de Souza
(GVP), Ana Maria da Costa (DETRANS), Sandro Minuzzo (SAS), Milton Américo
dos Santos e Romy Buhnemann Dunzinger  (SEPUD),  Vanessa Cristine Köhler
(SESPORTE), Raquel Cruz de Souza (APP), Rita Paloma Aizic Soares (Atend Vit.
Violência), Jacira Elaine da Cunha Tavares (Casas de Tratamento e Grupos de
Auto-ajuda), Sadi José Goularte (Área de Prevenção), Ana Maria Flores (Ensino
Superior  e  Técnico  Profissionalizante),  Sebastião  João  Feltz  (Movimento  da
Juventude),  Maria  Terezinha  de  Campos  (Assoc  Moradores)  perfazendo  doze
titulares e três suplentes. ASSUNTOS: iniciou-se a reunião com a leitura da ata da
reunião anterior, sendo aprovada sem emendas. Em seguida passou-se para o
expediente, onde foi lido o Of 57 – Gabinete SAS de 22 Nov 17, apresentando o
Sr Sandro Minuzzo como titular e Sra Luciana Alves Granemann Souza, suplente,
ambos servidores e representantes da SAS no COMAD. Também foi lido o convite
recebido do Conselho Local de Saúde do Glória para participar de uma reunião,
no  dia  23  Nov  17,  às  19:30  h  nas  instalações  provisória  da  UBS  do  Glória,
organizada pela Secretaria  Municipal  de Saúde,  para tratar  da implantação do
CAPS no complexo da UBS à rua Brigada Lopes 153. A respeito deste convite o
COMAD  encaminhou  ofício  agradecendo,  justificou  a  impossibilidade  de
comparecer  e  no  mesmo  documento  enumerou  várias  razões  favoráveis  a
implantação do equipamento naquela Região. Ainda no expediente o Presidente
informou que a publicação do decreto com a nova composição do COMAD está
em vias  de  acontecer,  assim como a  nominata  da  nova  Diretoria.  Foi  tratado
também sobre o calendário das reuniões para o ano de 2018, ficando definido
como a 3ª segunda feira de cada mês às 08:30 h, no Centreventos Cau Hansen,
como  primeira  opção,  sendo  o  reinício  das  atividades  no  dia  19  Fev  2018  e
também foi  aprovado um recesso no mês de julho.  O Presidente comentou a
respeito das propostas de alterações na lei 7.691 de 16 Abr 2014 e no Dec 26.195,
de  05  Jan  2016  que  serão  reavaliadas  no  início  do  próximo  ano  para  dar
andamento ao processo. Seguindo a pauta foi aprovada a proposta do Presidente
de destinar os 30 (trinta) minutos iniciais de cada reunião do Conselho para a
Formação e ou capacitação dos Conselheiros, sendo solicitado sugestões de
temas.  Nesta  linha  foi  sugerido:  apresentação  dos  equipamentos  públicos  e
serviços  disponíveis  no  município  às  pessoas  em  estado  de  vulnerabilidade,
especialmente  os  que  fazem  uso  abusivo  de  álcool  e  outras  drogas;  e
disponibilizar aos Conselheiros, via e-mail, os vídeos com os módulos do curso de
formação de conselheiros do Ministério da Justiça. A Conselheira Jacira fala da
importância  de  incluir  nesta  capacitação  “o  que  é  dependência  química”.  Por
último, entendendo a importância do assunto, o Presidente sugeriu a formação de
um grupo de trabalho para preparar o material que será usado na divulgação do
COMAD e dos serviços  disponíveis  no  município  para  apoiar  as  pessoas que
enfrentam  dificuldades  com  o  uso  abusivo  de  álcool  e  outras  drogas.
Apresentaram-se  para  compor  este  grupo  os  Conselheiros  José  Carlos,  Sadi,
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Paulo e Ana Flores.  Seminário do COMAD - a ideia de realizar um seminário em
conjunto  com  o  DETRANS,  no  período  de  18  a  25  Setembro  de  2018,  está
dependendo de uma consulta a PGM para ver da possibilidade, por tratar-se de
ano eleitoral.  Credenciamento de Entidades e palestrantes – o Presidente cita
que  na  cidade  há  em  torno  de  50  (cinquenta)  grupos  que  trabalham  com
prevenção de dependência química e uso abusivo de álcool e drogas e que cabe
ao  COMAD  aproximar-se  desses  grupos  com  a  finalidade  de  acompanha-los,
fiscaliza-los  e  oferecer  suporte,  se  necessário.  A  proposta  foi  apoiada  pelos
Conselheiros sendo que o assunto será evoluído em Comissão específica. Ainda
nesta linha, o Conselheiro Sebastião entende que o depoimento de pessoas que
venceram a dependência é muito importante, mas os palestrantes devem ter uma
capacitação  específica  para  abordar  o  tema.  Articulação  com  Secretarias,
Serviços  e  Conselhos –  o  conselheiro  Milton  sugeriu  convidar  membros  de
outros conselhos, como CONSEG, Conselhos Locais de Saúde,  Polícia Militar,
Bombeiros  Voluntários  e  outros  para  participar  das  reuniões  do  COMAD.  O
Presidente  sugeriu  que  o  Conselho  vá  até  as  Entidades.  Por  fim,  ambas  as
sugestões foram acolhidas.  Palavra livre – a Conselheira Vanessa pergunta a
respeito da composição das Comissões, ficando definido que serão compostas no
mês de fevereiro de 2018, com proposição do Presidente de condensá-las em
apenas  três  comissões  (Prevenção,  Pesquisa  e  Projetos;  Tratamento  e
Reinserção Social; Fiscalização, Legislação e Políticas públicas). O Conselheiro
Sadi informou que o relatório de visita à Entidade Essência de Vida está pronto e
em condições de ser entregue aos interessados. 
Encerramento:  Não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente José
Carlos encerrou a reunião. Eu Paulo Manoel de Souza lavrei a presente ata que
fica submetida à aprovação.
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