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Memória 43ª 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 sobre a ação global, palestra na faculdade Anhanguera e visita do

presidente do CONEN-SC Marcos Edwin Mey.
 1.4 ASSUNTOS:

Elaboração da minuta do Plano Municipal de Políticas de Álcool e Drogas;

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

19 Nov 2018
Horário:

08:30 às 10:30
Local:
Sala de reuniões do Colegiado da PMJ.

3. PARTICIPANTES:
-  Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo (SEPROT); Ana Maria
Costa (DETRANS); Jeruslaine R. Espíndula (SES); Josiana de Souza (SED); Romy
Buhnemann  (SEPUD);  Márcio  Rosa  (Reinserção  de  Usuários);  Roseli  Aparecida
Consolaro  Nabozny  (Casas  de  Tratamento  e  Grupos  de  Autoajuda);  Sadi  José
Goularte (Área de Prevenção); e Sebastião João Feltz (Movimento da Juventude).
Visitante Sr Marcos Edwin Mey – Presidente do CONEN-SC.

4. REGISTROS:
Informes: o Presidente abriu a Sessão dando boas vindas ao grupo, em especial ao
visitante Marcos Mey – presidente do CONEN-SC.
4.1. Aprovação da ata da reunião anterior: aprovada sem emendas;
4.2. Justificativa de ausência: Ana Maria Flores e Rita Paloma Aizic Soares;
4.3. O Presidente José Carlos informou que realizou a palestra para o curso de

psicologia  da Faculdade Anhanguera,  conforme constou na ata da reunião
anterior e ainda é voluntário para participar da Comissão Organizadora da 16ª
Conferência Municipal da Saúde;

4.4. O Presidente  do  Comad recebeu  um convite  do  Conseg-Bom Retiro  para
proferir uma palestra no dia 21 Nov às 19:30 h, sobre “prevenção do suicídio”.

4.5. A Conselheira  Roseli  pede  ajuda  à  Conselheira  Josiana,  representante  da
Secretaria de Educação, para que seja reforçado nas escolas orientações a
respeito  da  prevenção  suicídio,  incluindo  a  capacitação  de  todo  o  corpo
docente;

4.6. Marcos Mey informou que está à frente do CONEN-SC desde 2017 e fez um
breve  relato  da  gestão.  Destacou  os  principais  objetivos  da  mesma:  a)
Fortalecimento das Clínicas de Tratamento de dependência química, com o
registro e o reconhecimento das mesmas junto ao Conselho (atualmente são
87 CT registradas); b) Conhecer, impulsionar e motivar os COMAD no Estado,
pois há apenas 35 em funcionamento e pretende elevar esse número para 70
ou 80 conselhos. Há 40 municípios com mais de 50 mil habitantes. Em termos
de Brasil, há 17 conselhos estaduais em funcionamento. Relata também que o
Secretário da SENAD esteve em Florianópolis há poucos dias e informou que
o repasse de recursos da SENAD aos municípios deverá ficar condicionado a
existência  de  conselho  em  atividade.  Roseli  aproveita  a  presença  do
presidente do CONEN-SC e propõe a retomada dos encontros estaduais, pelo
menos  a  cada  dois  anos.  Marcos  diz  que  há  interesse,  porém a  falta  de
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recursos tem dificultado a realização dos mesmos, mas que tentará buscar
recursos junto à SENAD para viabilizar. Marcos falou ainda do parecer que o
CONEN-SC emitiu sobre a liberação do uso da maconha. Disse que o relatório
deverá estar disponível no site do conselho em poucos dias e adiantou que o
parecer será contrário, porém com algumas observações importantes.

5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:

5.1. Participação do Psc José Carlos de Camargo, representando o COMAD, como
integrante da comissão organizadora da 16ª Conferência da Saúde e ainda
responsável  por proferir  uma palestra aos integrantes do CONSEG – Bom
Retiro.

5.2. Foi dado sequência a elaboração da minuta do plano municipal sobre drogas,
com a abordagem do segundo eixo – tratamento e terceiro eixo – autoridade.

6. AGENDA:
- Próxima reunião, conforme calendário

7. RECURSOS
Não houve.

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario
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