
                                                        
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT

Memória 35ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas.

1. PAUTA:
1.1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
1.2. Justificativas de ausências:

- Josiane de Souza da SED;
1.3. Apresentação sobre tratamento (CAMILA – CAPS ad / Roseli 

Nabozni – Comunidades Terapêuticas);
1.4 Apresentação de Narcóticos Anônimos;
1.5 INFORMES:

a) Vigilância Sanitária – entidades de tratamento;
b) Elaboração do Vídeo Institucional e material do COMAD (SE-

COM);
c) Notícias do SENAD: Notícias da SENAD mudanças na política 

nacional: http://www.justica.gov.br/news/nova-lei-sobre-drogas-segue-linha-
da-abstinencia
http://www.justica.gov.br/news/politicas-sobre-drogas-dara-guinada-rumo-a-
abstinencia

1.6 ASSUNTOS:
a) Indicação representante do COMAD na RAPS;
b) Semana de Combate às Drogas e Seminário de Trânsito;
c) Aprovação da composição das Comissões Temáticas.

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
16 Abr 2018

Horário:
08:30 às 10:30

Local:
Centreventos Cau Hansen.

3. PARTICIPANTES:
- Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo (SEPROT);
Camila Silva (SMS); Sandro Minuzzo e Luciana Alves G Souza (SAS);
Romy Buhnemann Dunzinger (SEPUD); Rita Paloma Aizic Soares (Atd
Vítima  de  Violência);  Márcio  Rosa  (Reinserção  de  Usuários);  Jacira
Elaine da Cunha Tavares (Casas de Tratamento e  Grupos de Auto-
ajuda); Sadi José Goularte e Mônica Elisa Heinzelmann (Prevenção);
Sebastião João Feltz (Movimentos da Juventude); e Maria Terezinha de
Campos  (Associação  de  Moradores).  Convidada  da  SES Jeruslaine
Espíndula.

JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA:
- (Enviada posteriormente: Ana Maria Flores, por motivo de saúde)

4. REGISTROS:
4.1. Aprovação da Ata da reunião anterior;

Ata aprovada sem emendas. 
4.2. Justificativas das ausências da reunião anterior;
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- Josiane de Souza da SED.
                   Questão de ordem – pedido de inversão de pauta.
                    - O Presidente José Carlos solicitou e a plenária aprovou a
inversão de pauta passando a apresentação dos Narcóticos Anônimos antes
das demais a fim de liberar a equipe do NA.

4.3. Apresentação dos Narcóticos Anônimos - NA.
      - Fábio Soares e Henrique Chaves, representantes dos NA foram os

responsáveis pela apresentação.
      Após a apresentação individual dos integrantes do grupo do NA foi

exibido um vídeo com um breve resumo a respeito da Entidade. Foi fundada
nos EUA em 1953 e atualmente existe em 153 países e o Brasil  está em
terceiro lugar em número de grupos. Em Joinville tem sete grupos atuando. Há
dois  tipos  de  reunião,  aberta  (participação  de  familiares  e  convidados)  e
reunião fechada (somente para os adictos).  A terapia é baseada na ajuda
mútua e segue a metodologia dos “doze passos”.

      - Henrique fala ser um adicto mas está sem uso há quatro anos e
relata a sua experiência dentro da Instituição.

      - Fábio aborda os números dos atendimentos realizados e apresenta
gráficos sobre o trabalho.  

      -  José  Carlos  comenta  que  é  bastante  comum  os  casos  de
familiares que buscam atendimento (internação),  mas querem de imediato,
porém os atendimentos de um modo geral não funcionam assim, sendo que
quando conselheiros forem abordados sobre esse procedimento o indicado é
orientar para a procura dos serviços e recursos existentes.

4.4.  Apresentação sobre tratamento de dependência química em 
equipamentos públicos do Município:

- CAMILA SILVA, enfermeira de formação, servidora de carreira do
Município, fala sobre os CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Existem na cidade quatro Equipamentos:
CAPS – álcool e drogas; CAPS Infanto-juvenil e mais os CAPS II e

CAPS  III,  sendo  que  este  funciona  24  horas.  Está  em  planejamento  a
construção de mais um CAPS AD, do tipo III (funcionamento 24 h)

 
Camila  aborda  inicialmente,  como  surgiu  a  política  pública  da

deshospitalização.
Apresenta  um  vídeo  institucional  com  explicações  a  respeito  do

funcionamento do serviço e também com algumas experiências exitosas. O
tratamento é no formato multidisciplinar.

Debate sobre “redução de danos”. Márcio entende que a redução do
uso somente  não  é  efetiva,  mas  sim a  abstinência,  pois  se  trata  de  uma
doença  incurável.  Outros  Conselheiros  entendem  de  maneira  diferente  e
acham que é válida a redução do consumo que poderá chegar a abstinência
total.
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Camila fala da internação compulsória para os casos de usuários
que não tem qualquer  controle  sobre si  mesmo.  Neste caso,  a  equipe de
saúde avalia e indica a internação involuntária.

1.5 INFORMES:
a) Vigilância Sanitária – entidades de tratamento.
     José Carlos informa que no dia 17 Abr 18 terá uma reunião com

a Vigilância Sanitária para tratar sobre a fiscalização das casas que cuidam de
dependentes químicos.

b) Elaboração do Vídeo Institucional e material do COMAD.
     Presidente informa que já acertou os detalhes com a SECOM

para a elaboração do vídeo Institucional  sobre o COMAD,  além de outros
materiais de divulgação.
                  

5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
5.1 Ficou para a próxima reunião, em função do horário, a apresentação

da Conselheira Roseli e Jacira para falar da modalidade de atendimento 
“Comunidade Terapeutica”, e ainda foi incluída a Conselheira Rita Paloma do 
CVV para falar sobre o trabalho desenvolvido pela Entidade;

5.2. A Conselheira Jacira Elaine da Cunha Tavares (Casas de 
Tratamento e Grupos de Auto-ajuda) foi indicada como representante do 
COMAD na RAPS (Rede de Atenção Psicossocial);

5.3. A composição das Comissões Temáticas ficou para a próxima 
reunião.

6. AGENDA:
Farão parte da pauta da próxima reunião as não vencidas na reunião 
de hoje (constantes do nº 5 acima), além de outras como:

- Política da obrigatoriedade da abstinência – resolução
- Criminalização do uso de drogas – resolução. O presidente sugere

uma ampla discussão na plenária sobre esses tópicos para expressar um 
posicionamento do Conselho.

7. RECURSOS
Não houve

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario
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