
                                                        

Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT
Memória 49ª 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;
Avaliação da Semana Nacional sobre Drogas e propostas para futuros eventos
Solicitação de avaliação de livro;
Fórum de Entidades para nova composição do COMAD;
Informe sobre visita a entidades
Relato das Comissões;

2. Outros informes.

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

15 Julho 2019
Horário:

08:30 às 10:45
Local:
Sala do Colegiado, sede da PMJ

4. PARTICIPANTES:
José Carlos de Camargo (SEPROT); Jeruslaine R. Espíndula (SES); Sandro Minuzzo (SAS);
Marieli Ciola Kapfenberger (SAS); Eliene de Jesus F. Souto Meyer (SED); Rita Paloma Aizic
Soares (Atendimento a Vítima de Violência); Márcio Rosa (Reinserção de Usuários) e Roseli
Aparecida Consolaro Nabozny e Protasio Cardoso da Silva Junior (Grupos de Autoajuda) e
Sadi José Goularte (Àrea de Prevenção). Convidados: Fabio Soares e Henrique Chaves (NA)

5. REGISTROS:
- O Presidente abriu a Sessão dando as boas vindas e agradecendo a presença dos
conselheiros.
4.1. Ata anterior, aprovada sem emendas.

4.2.  Justificativa  de  ausências:  Paulo  Manoel  de  Souza,   Romy  Buhnemanmn
Duzinger, Ana Maria Flores e Reginaldo Antonio da Silva Campos.

4.3. Aprovação da pauta: aprovada
4.4 Informes:
Realizada apresentação das atividades desenvolvidas pelo Narcóticos Anônimos no

ano de 2019, com agradecimento ao poio que este Conselho tem proporcionado,
reforçando-se ainda a necessidade da realização de mais atividades em conjunto;

Avaliou-se as atividades da Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas, salientando
o bom trabalho desenvolvido com o material  visual (banner,  cartazes e flyers),
porém muito pouca atividade junto aos diversos segmentos sociais e divulgação;

Ficou aprovado a realização do próximo Forum de Entidades para a indicação da
representação social  no Conselho para dia  05 de Novembro, a partir  das 18
horas,  ficando os conselheiros  Jerusa,  Roseli,  Marcio,  Sadi,  Protasio,  Sandro,
Paulo e José Carlos responsáveis pela sua organização;

Passou-se a discutir sobre a composição e representatividade do Conselho, em face
das  ausências  de participação  bem como a  necessidade  de  ajuste  adequado
entre  representantes  e  segmentos;  levantou-se  também  a  necessidade  de
fortalecimento  das ações  com o objetivo  de ocupar  seu espaço e  concretude
como órgão norteador das políticas públicas municipais;

 ordinária;
Solicitação do Sr. Gerson Lopes Amaral de parecer do COMAD sobre livro por ele

escrito “A Fortaleza de uma Estirpe”.
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6. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:
6.1.  Solicitação  à  SEPROT de  estrutura  administrativa  e  técnica  para  auxiliar  na
ativação  do  FUNPRED  e  outras  ações  necessárias  ao  bom  funcionamento  do
Conselho;
6.2. Realização de contato e convite a entidades da sociedade civil, incentivando sua
participação,  bem  como  mobilizando  para  a  sua  indicação  a  partir  do  Forum  do
COMAD. Roseli  ficará responsável por contatar algumas entidades (Programas de
Prevenção e reinserção de usuários, representantes dos Advogados) e José Carlos
enviará ofício à representação dos Direitos Humanos, além de contato com entidades
de  ensino  superior  (em  conjunto  com  Ana  Flores),  Movimentos  da  Juventude  e
Associações de Moradores;
6.3. Protasio e uma técnica da CT Opção de Vida, a ser indicada pela Roseli, ficarão
encarregados de realizar leitura do livro “A Fortaleza de uma Estirpe” escrito pelo sr.
Gerson Lopes Amara, e essas avaliações serão discutidas na próxima reunião;
6.4. Ainda em tempo, realizamos a indicação provisoriamente de Roseli  Aparecida
Consolaro  Nabozny  para  representar  o  COMAD  na  RAPS,  que  deverá  ser
referendado na próxima reunião.

7. AGENDA:
- Próxima reunião, conforme calendário.

8. RECURSOS
Não houve.

José Carlos de Camargo - Presidente
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