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Memória 33ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas.

1. PAUTA:
1.1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
1.2. Apresentação: aspectos gerais do uso de drogas – dependência 

química;
1.3. Informes:

a. Publicação das atas no site da PMJ;
b. Decretos de alterações da composição do COMAD;
c. Construção do CAPS AD III – (informes); e
d. Programa “Escola Cidadã”.

1.4.  Formação das Comissões e escolha dos coordenadores;
1.5.  a. Seminário Catarinense de Bioética – proposta de formação e 
comissão;
b. Seminário do CDH sobre violência;
1.6 Comissão de Fiscalização – Centro de Tratamento “Opção de Vida”;
1.7. Proposição de temas para as reuniões de:
- Março: estrutura das SAS;
- Abril: estruturas públicas de tratamento a usuários;
- Maio: legislação vigente.  

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
19 Fev 2018

Horário:
08:30 às 10:30

Local:
Centreventos Cau Hansen.

2. PARTICIPANTES:
- Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo e Marlete
Maria  Cassete  Amorim  (SEPROT);  Camila  Silva  (SMS);  Sandro
Minuzzo (SAS); Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer (SE); Milton
Américo dos Santos (SEPUD); Vanessa Cristine Kohler (SESPORTE);
Jacira  Elaine  da  Cunha  Tavares (Casas  de Tratamento  e  Grupo  de
Auto-ajuda);  Mônica Elisa Heinzelmann (Prevenção);  Sebastião João
Feltz (Movimentos da Juventude); Maria Terezinha de Campos (Assoc
Moradores).
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: Ana Maria Flores; Roseli Aparecida
Consolaro Nabozny e Rita Paloma Aizic Soares.

3. REGISTROS:
3.1. Aprovação da Ata da reunião anterior:

Ata aprovada sem emendas.

3.2. Apresentação: aspectos gerais do uso de drogas – dependência 
química:
O Presidente  José Carlos  de Camargo iniciou  com um breve
histórico  sobre  o  uso  de  substâncias  psicoativas.  Falou  que
inicialmente estas substâncias eram usadas em rituais religiosos
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e também devido à insalubridade das águas da época os povos
preferiam  usar  outras  bebidas  como  cervejas  e  vinhos  em
substituição a água, mas continham álcool.
Estas substâncias passaram a ter interesse econômico, porém a
sua  proibição  começou  a  ocorrer  devido  aos  prejuízos  que
vinham  causando  aos  trabalhadores  devido  ao  consumo  em
excesso, especialmente as drogas que hoje são consideradas
lícitas.
Em seguida discorreu sobre os diversos tipos de drogas lícitas e
ilícitas e seus efeitos.
 

3.3. Informes:
a. Publicação das atas no site da PMJ:

As atas estão todas no site da PMJ, no link “conselhos”;
b. Decretos de alterações da composição do COMAD:

Aguardamos apenas a publicação das alterações na Lei  e
Decreto  do  COMAD,  com  as  alterações  de  composição,
Comissões, dias e horário das reuniões, conforme aprovada
pela Plenária do COMAD.

c. Construção do CAPS AD III junto à Unidade de Saúde do 
Glória:
A Conselheira  Camila  comentou que esse Equipamento já
existe, mas funciona de segunda a sexta e o novo formato
passará a funcionar 24 h, porém está havendo resistência da
Comunidade  local  para  a  instalação  do  serviço.  Por  este
motivo foi criada uma Comissão local para tratar do assunto;
O Presidente José Carlos propôs o encaminhamento de um
ofício  para  a  SES  e  o  Conselho  Municipal  de  Saúde  de
Joinville,  apoiando  a  construção  do  equipamento  no  local
previsto,  sendo a minuta lida e aprovada por  unanimidade
pelos conselheiros.

d. Programa “Escola Cidadã”, “Vibe Legal” e outros:
O Presidente José Carlos fez uma breve exposição sobre os
projetos  já  iniciados  e  em  implantação  nas  escolas,
Associação  de  Moradores  e  a  Sociedade  Organizada,  em
geral, sob a coordenação da SEPROT.

e. Aprovada a proposta de solicitar ao Observatório Social de
Joinville  a  realização  de  pesquisa  sobre  assuntos  de
interesse  do  COMAD,  cujo  os  temas  serão  apresentados
oportunamente para serem validados pelos Conselheiros.

1.1. Formação das Comissões e escolha dos coordenadores;
Ficou pendente este assunto para a próxima reunião.

1.2. Foi aprovada a proposta do COMAD participar como apoiador 
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em Seminários já previstos para a este ano na cidade ao invés 
de organizar um evento próprio em função da Legislação de ano 
eleitoral e falta de previsão de dotação orçamentária para o 
exercício.

1.3. Comissão de Fiscalização – Centro de Tratamento “Opção de 
Vida”:
Formada pelos seguintes Conselheiros: Jose Carlos de 
Camargo, Camila Silva e Paulo Manoel de Souza.

4.7. Proposição de temas para as reuniões de:
- Março: estrutura das SAS;
- Abril: estruturas públicas de tratamento a usuários;
- Maio: legislação vigente.  

2. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
Paulo falou sobre o calendário das reuniões e a importância do retorno 
da leitura da ata e a sugestão de alteração, se for o caso.

3. AGENDA:
- Próxima reunião, conforme calendário já distribuído.

4. RECURSOS
Não houve

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario
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