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Memória 34ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas.

1. PAUTA:
1.1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
1.2. Justificativas das ausências da reunião anterior;
1.3. Apresentação dos equipamentos públicos da SAS pelo Diretor 

Executivo Fábio Luís
1.4. Informes:

a) Composição do COMAD (OAB e Conselho Tutelar);
b) Programa Escola Cidadã;
c) Entrevista à Rádio Joinville Cultural em 26 Fev 18;
d) Material de comunicação visual para o COMAD como 

banner, folder e áudio-visual;
e) Ofícios expedidos para a SS e CMS;
f) Visita ao Centro de Tratamento Opção de Vida;

4.5 Assuntos:
a) Comissões Temáticas;
b) Seminário de Bio-ética;
c) Micros seminários micro-regionais (propostas);
d) Cadastramento de Entidades e Programas de Prevenção.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
19 Mar 2018

Horário:
08:30 às 10:30

Local:
Centreventos Cau Hansen.

2. PARTICIPANTES:
- Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo (SEPROT);
Ana Maria Costa (DETRANS); Camila Silva (SMS); Sandro Minuzzo e
Luciana Alves Granemann Souza (SAS); Milton Américo dos Santos e
Romy  Buhnemann  Dunzinger  (SEPUD);  Vanessa  Cristine  Kohler
(SESPORTE); Márcio Rosa (Reinserção de Usuários); Roseli Aparecida
Consolaro  Nabozny (Casas  de  Tratamento  e  Grupo  de  Auto-ajuda);
Sadi  José  Goularte  e  Mônica  Elisa  Heinzelmann  (Prevenção);  Ana
Maria   Flores  (Ensino  Superior  e  Tecnico  Profissionalizante)  e
Sebastião João Feltz (Movimentos da Juventude.
JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA: 

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

Ata aprovada com apenas uma emenda que foi a justificativa de 
ausência. 

3.2. Justificativas das ausências da reunião anterior;
- Rita Paloma Aizic Soares.
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3.3. Apresentação dos equipamentos públicos da SAS pelo Diretor 
Executivo Fábio Luís
Foi apresentado um vídeo com um breve resumo dos serviços 
oferecidos pela SAS. Em seguida foi aberto para perguntas a 
respeito do assunto.

-  Cons Milton coloca a importância da divulgação dos serviços oferecidos
pela SAS.
- Fábio – destaca o trabalho das cooperativas de recicladores como exemplo
que  está  dando  certo,  pois  já  congrega  mais  de  1000  pessoas  atuando
diretamente.
- Cons Sadi também comenta que conhece muito pouco sobre os serviços
oferecidos pelo município e apresenta alguns exemplos práticos e pergunta
para onde encaminhar e ou orientar.
- Fábio fala ainda sobre as pessoas em situação de rua que é acolhida pelo
Centro Pop.
- Cons Sandro – detalha um pouco mais os serviços oferecidos pelo Centro
Pop, também como forma de responder ao Cons Sadi.
- Fábio comenta a importância do controle social e ainda fala a importância
das políticas públicas.
-  Cons Roseli – comenta a importância de termos uma consciência crítica
sobre as necessidades da população e muitas vezes o poder público enfrenta
dificuldades  para  instalar  novos  equipamentos  públicos  devido  a  uma
sociedade preconceituosa e conservadora (exemplo – instalação do CAPS AD
– Glória e o próprio Centro Pop).  Afirma que nunca irá deixar de existir  o
morador de rua e nem mesmo os usuários de álcool e outras drogas.
Cita como exemplo bem sucedido o tratamento que vem realizando na casa
de recuperação com um aproveitamento de 50% dos internados.

3.4. Informes:
g) Composição do COMAD (OAB e Conselho Tutelar);

Jose Carlos informa a respeito do status do processo que 
atualmente está na Procuradoria Geral do Município para 
análise e elaboração da minuta;

h) Programa Escola Cidadã;
O programa está sendo iniciado em cinco escolas municipais 
e a implantação gradativa em todas as escolas da rede, 
enquanto Política Pública de Educação; 

i) Entrevista à Rádio Joinville Cultural em 26 Fev 18;
Foi concedida entrevista sobre composição e funcionamento 
do COMAD;

j) Material de comunicação visual para o COMAD como 
banner, folder e áudio-visual;
Já foram solicitados ao Secretário de Proteção Civil os 
materiais.
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k) Ofícios expedidos para a SS e CMS;
Foi expedido o ofício nº 001 apoiando a construção do CAPS 
no local previamente definido e solicitando informações sobre
andamento da implantação; 

l) Visita ao Centro de Tratamento Opção de Vida pela comissão
constituída e expedido devido Certificado de Funcionamento;

4.5 Assuntos:
a) Comissões Temáticas;
     A Secretaria do Comad irá propor a composição para que o 

número de integrantes fique equilibrado e será apresentado aos 
Conselheiros para análise, considerações e aprovação.

b) Seminário de Bio-ética;

c) Seminários micro-regionais (propostas);
    José Carlos propõe organizar reuniões nos bairros sobre a 

construção de políticas públicas sobre álcool de drogas.

Roseli  se  preocupa  com  o  número  de  atividades  que  cada
conselheiro já tem. Propõe realizar apenas três reuniões a respeito.

Fala ainda sobre a possibilidade de aproveitarmos a semana
dedicada  a  prevenção  ao  uso  abusivo  de  álcool  e  outras  drogas  que
ocorrerá no período de 19 a 26 de junho. 

Outra oportunidade será aproveitar a semana do trânsito que
acontece em setembro para juntos trabalharmos o tema.

Roseli  propõe  também  uma  campanha  em  outubro  para
contrapormos as festas que ocorrem no período e normalmente ocorre o
uso abusivo de álcool e outras drogas.

d) Cadastramento de Entidades e Programas de Prevenção.
     José Carlos -  aborda a sua preocupação pois há muitos

serviços de boa qualidade, mas por outro lado há tantos outros com baixa
qualidade e relata a importância da fiscalização.

    Roseli  –  pergunta  se  temos  a  quantidade  de  serviços
instalados no município. Entende que há necessidade de alinharmos com
os órgãos fiscalizadores para  evitarmos que venhamos a  prejudicar  as
Entidades que oferecem atendimentos de qualidade.

  

1. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
5.1 A Secretaria do Comad irá propor a composição das Comissões 
temáticas e submeter ao plenário para análise e aprovação;
5.2  O  Presidente  José  Carlos  irá  realizar  contatos  para  ver  a
possibilidade do Comad compor com a equipe do trânsito para realizar
um seminário em conjunto, assim como a possibilidade de realizarmos
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um micro-seminário em junho durante a semana de prevenção ao uso
abusivo e álcool e outras drogas.

2. AGENDA:
- Próxima reunião haverá uma apresentação (na forma de rodada de 
conversa) sobre as modalidades de tratamento para os dependentes de
álcool e outras drogas pela equipe composta pela Conselheira Roseli 
(representante de Casas de Tratamento e Grupos de Auto-ajuda) e 
Camila (SES).

3. RECURSOS
Não houve

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario
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