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Memória 38ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

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

 1.3 INFORMES:
a) Semana de Prevenção às Drogas – relato;
b) Fiscalização de Entidades – relato da fiscalização;
c) Banner do COMAD.

1.4 ASSUNTOS:
a) Orçamento 2019 – FUNPRED;
b) Política atual da SENAD – discussão;
c) Reunião das Comissões;
d) Pesquisa ACE – Políticas Públicas e Enfrentamento ao tráfego e uso de drogas

ilícitas;
e) Participação na Ação Social do CCSJ (Centro Comunitário de Segurança de 

Joinville), em novembro de 2018; e
f) Lei 8.576 – Semana de Combate ao Alcoolismo Infanto-Juvenil – discussão.

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:
Data:

16 Jul 2018
Horário:

08:30 às 10:30
Local:
PMJ – sala de reunião do Colegiado.

3. PARTICIPANTES:
- Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo (SEPROT); Jeruslaine R.
Espíndula  (SES);  Sandro  Minuzzo  (SAS);  Josiane  de  Souza  (SED);  Romy
Buhnemann Dunzinger (SEPUD); Rita Paloma Aizic Soares (Atd Vítima de Violência);
Ana Maria Flores (Ensino Superior e Tec Profissionalizante) e Sebastião João Feltz
(Movimentos da Juventude).

4. REGISTROS:
Informes: o Presidente abriu a Sessão dando boas vindas ao grupo e deu início aos
trabalhos.
4.1. Aprovação da ata da reunião anterior: aprovada sem emendas;
4.2. Justificativa  de  ausência:  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabosny, Reginaldo

Antonio da Silva Campos, Sadi José Goularte e Maria Terezinha de Campos;
4.3. Atividades  realizadas  durante  a  semana dedicada  a  prevenção  do  uso  de

drogas: foram realizadas quatro “rodas de conversa”, dia 20 Junho -  Escola D.
Jaime de  Barros  Câmara,  no Comasa;  21  Junho Escola  Amador  Aguiar  –
Ulysses Guimarães; dia 25 Junho – Escola Hans Muller – Glória e 26 Junho –
CEU Aventureiro. Nos dois primeiros dias teve a participação dos alunos do
EJA. Os principais convidados foram os pais dos alunos, porém a adesão foi
insignificante (foram distribuídos cerca de 4.500 convites), além da divulgação
nos veículos de comunicação.
A Conselheira Josiana relatou que a SED também enfrenta sérias dificuldades
para atrair os pais para a escola;

4.4. Fiscalização  de  entidade:  o  Presidente  relatou  que  foram  realizadas,  em
conjunto com os fiscais da SAMA e Guarda Municipal, abordagens a um grupo
de  pessoas  que  identificados  com  colete  de  uma  entidade  que  acolhe
dependentes químicos em outras cidades (REMAR) captavam recursos nos
semáforos. Foram avisados da proibição da atividade naqueles locais e a sede
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à rua Corumbá 225 – Profipo – Joinville também foi fiscalizada e notificada
pela  SAMA devido  à  ausência  de  regularização  (sem  CNPJ  e  os  demais
documentos necessários); os conselheiros foram informados que em caso de
observância dessa atividade deverão ligar para o numero 156 – Ouvidoria da
PMJ o que reforçará a ação periódica da fiscalização;

4.5. O Secretário Paulo apresentou o modelo do banner do Comad que havia sido
previamente enviado aos conselheiros para análise e sugestão. O Grupo deu
várias  sugestões  e  foi  aprovada  a  proposta  final  deixando  ainda  alguns
detalhes para ser avaliado pelos especialistas da SECOM;

4.6. Ofício  nº  342-2018  –  Secult,  apresentando  o  novo  representante  daquela
Secretaria,  Sr  Jean  Carlos  de  Oliveira  (47-988214238),  em  substituição  a
Tiago Furlan; e

4.7. FUNPRED  –  o  Presidente  José  Carlos  informou  que  o  COMAD  tem  um
orçamento de R$ 50.000,00, porém tem que captar recursos junto à pessoas
físicas  e  jurídicas  para  poder  viabilizar  os  projetos  que  serão  elaborados.
Conforme orientação do setor competente, a utilização desses recursos dar-
se-á mediante a elaboração de solicitação prévia de, no mínimo 90 dias; 

5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:

5.1. Política  da  SENAD  –  o  Presidente  comentou  a  nova  política  antidrogas
lançada pela SENAD que, segundo ele, é um retrocesso. Foi sugerido então
que  o  tema  fosse  apresentado  em  reunião  da  RAPS  (Rede  de  Atenção
Psicossocial) para análise e encaminhamento;

5.2. Reunião das Comissões Temáticas: o Presidente propôs passar às Comissões
alguns temas a serem estudados pelas mesmas.

5.3. Pesquisa da ACE – Associação Catarinense de Ensino: o Presidente consultou
os presentes da possibilidade de concederem uma entrevista aos acadêmicos
da ACE que pretendem fazer um trabalho a respeito de políticas públicas para
o enfrentamento ao tráfico e uso de drogas ilícitas. Os interessados em apoiar
poderão fazer logo após a próxima reunião ordinária;

5.4. O CCSJ –  Conselho Comunitário  de  Segurança de Joinville  tem realizado
duas vezes por ano uma ação social em escolas da cidade e o próximo evento
será no mês de novembro. O Presidente apresentou a sugestão do Comad
participar da próxima ação a fim de divulgar o trabalho do Conselho e informar
a população a respeito dos riscos do uso abusivo de álcool e outras drogas,
sendo a proposta acolhida pelos presentes;

5.5. Lei 8.576 que instituiu a Semana de Combate ao alcoolismo infanto-juvenil: o
Presidente  apresentou uma minuta de ofício  endereçado ao Presidente  da
CVJ como forma demonstrar o descontentamento da criação da semana sem
ao menos consultar o COMAD, especialmente no que diz respeito ao período
escolhido para celebrar. A minuta foi lida e aprovada.

6. AGENDA:
- A definir.

7. RECURSOS
Não houve

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario
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