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Memória 46ª 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. Assuntos: 

Aprovação da pauta; 
1.4. Informes; 

1.5. Solicitação do NA (Narcóticos Anônimos para uma apresentação. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
18 Mar 2019 

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); Sandro Minuzzo e Marieli Ciola Kapfenberger 
(SAS); Romy Buhnemann Dunzinger (SEPUD); Reginaldo Antonio da Silva Campos 
(SESPORTE); Rita Paloma Aizic Soares (Atendimento a Vítima de Violência); Márcio Rosa 
(Reinserção de Usuários) e Roseli Aparecida Consolaro Nabozny (Grupos de Autoajuda). 

4. REGISTROS: 
- O Presidente abriu a Sessão dando as boas vindas. 
4.1. Ata anterior, aprovada com a seguinte emenda: item 5.3, onde lia-se “Comissão 

de Prevenção”; leia-se “Comissão de Tratamento” e onde lia-se “Comissão de 
Tratamento”; leia-se “Comissão de Prevenção”. 

4.2. Justificativa de ausências: Eliene de Jesus F. Souto Meyer, Josiane de Souza e 
Ana Maria Flores. 

4.3. Aprovação da pauta: foi aprovada com a inclusão do planejamento sobre atividades 
para a semana nacional de prevenção ao uso abusivo de drogas que acontecerá 
em junho. 

4.4 Informes:  
a) Presidente relata que algumas Secretarias já sinalizaram com a aprovação do 

Plano Municipal sobre Drogas, porém falta formalizar; 
b) Roseli comenta que no último fim de semana (16 e 17 Mar) participou de um 

Simpósio em Curitiba, sobre o uso abusivo de drogas e dependência química, 
com vários palestrantes de renome internacional e concluiu que o problema 
enfrentado em nossa região é muito parecido com o que ocorre em outros 
países; 

c) Reginaldo acrescenta que as entidades representadas no Comad, poderiam 
contribuir divulgando suas ações junto aos programas desenvolvidos pela 
Sesporte;   

d) Ana Maria Costa entende que os trabalhos devem ser focados na prevenção do 
uso de drogas e sugere que as escolas públicas estabeleçam parcerias com a 
iniciativa privada para possibilitar atividades no contra turno; 

e) A Seprot informa que está organizando um seminário, com previsão para 
setembro, sobre segurança pública, com vistas a elaboração do plano municipal 
de segurança pública; 

f) Foi atribuído à Comissão de Prevenção o estudo e organização de vídeo 
institucional do Comad. 

4.5. Solicitação dos NA - Narcóticos Anônimos para uma apresentação durante a 
reunião do Comad, foi avaliado pela plenária. 
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5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 
5.1. Em relação ao pedido dos NA foi sugerido ao Presidente que faça um convite a 

entidade para participar das reuniões do Conselho, como convidado. 
5.2. A Comissão temática de tratamento irá apresentar, oportunamente, à plenária 

do Conselho uma sugestão para melhoria no fluxo de atendimento aos usuários 
que buscam tratamento em nossa cidade. 

5.3. As Comissões temáticas de prevenção e fiscalização também comentaram 
sobre os temas abordados na reunião anterior, porém ainda sem deliberações 
para a plenária. 

6. AGENDA: 
- Próxima reunião ocorrerá será no dia 15 de abril, na pastoral antialcoólica, à rua 
Francisca Gonçalves da Silva nº 466 – João Costa, Joinville, SC. 

7. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


