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Memória 50ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

1. PAUTA: 
1.1. Aprovação da pauta; 
1.2. Aprovação da Ata da reunião anterior; 
1.3. Justificativas de ausências; 
1.4. Ofícios expedidos; 

1.4.1 – Ofício de agradecimento à Gerente do Shopping Mueller; 
1.5. Informes: 

1.5.1 – Conferência Regional de Segurança Pública, transferida para Abr 2020; 
1.5.2 - Encontro Municipal de Segurança Pública – outubro e ou novembro de 

2019, na CVJ; 
1.5.3 - Conferência da Juventude: 05 Out – Unisociesc; 
1.5.4 – Convite para participar de reunião do COMAD de Jaraguá do Sul; 

1.6. Retorno dos Conselheiros sobre a análise do livro: “A Força de uma Estirpe”; 
1.7. Fórum do COMAD em 05 de novembro de 2019, sugestão de local auditório II 

da Mitra Diocesana; 
1.8. Convite para a OAB falar sobre mudanças na legislação das Políticas sobre 

Drogas; 
1.9. Participação na Ação Social, 21 de setembro na Escola Municipal Elisabeth Von 

Dreifus; 
1.10. Publicação do decreto aprovando o Plano Municipal sobre Drogas e 

apresentação do plano, na forma de planilha a fim de facilitar a implementação 
pelas comissões temáticas; 

1.11. Relato das Comissões: 
Prevenção, Tratamento e 
Fiscalização: - retomar as blitz sobre venda de bebidas alcoólicas a menores; 

- Projetos em andamento na CVJ; 
- Credenciamento de Clínicas de Tratamento (retorno da reunião 

do CMS; 
- Credenciamento de palestrantes – retorno da reunião realizada 

na Secretaria de Educação. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
19 Ago 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); Josiana de Souza (SED); Roseli Aparecida Consolaro Nabozny e Sarah de Almeida 
Chaplim (Grupos de Autoajuda); Sadi José Goularte (Àrea de Prevenção) e Ana Maria Flores 
(Ensino Superior e Técnico Profissionalizante). 

4. REGISTROS: 
- O Presidente abriu a Sessão dando as boas vindas e agradecendo a presença 
de todos. 
4.1 – Proposta de alteração da pauta, conforme foi apresentada na reunião - 
aprovada; 

 4.2. Ata anterior - aprovada sem emendas. 
4.2. Justificativa de ausências: Romy Buhnemann Dunzinger, Rita Paloma Aizic 

Soares, Márcio Rosa e Reginaldo Antonio da Silva Campos. 
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5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 
5.1 – Foi aceito o convite para que Conselheiro de Joinville participe de reunião do 

COMAD de Jaraguá do Sul, em data a ser definida por aquele Conselho; 
5.2 – Foi definido que o Sr José Carlos de Camargo, em seu parecer a respeito do livro 

“A Força de uma Estirpe” possa citar a condição de presidente do Comad Joinville; 
5.3 – A definição de local para realização do fórum do Comad ficou para a próxima 

reunião; 
5.4 – Autorizado o contato com a OAB, com vistas a buscar um palestrante para abordar 

o tema “o reflexo das mudanças na legislação das Políticas sobre Drogas”; 
5.5 – Houve interesse, por parte das Entidades representadas no conselho, na 

participação da Ação Social, 21 de setembro na Escola Municipal Elisabeth Von 
Dreifus, devendo encaminhar para o presidente o nome das pessoas que irão 
participar; 

5.6 – O Dec. 35.432, de 06 Ago 2019, publicado no DOM nº 1242, da mesma data, 
aprovou o Plano Municipal sobre Drogas e por consequente, começou a contagem 
dos prazos constantes do plano. Por este motivo o Presidente do Conselho, 
concita aos coordenadores das comissões temáticas que agilizem as providências 
decorrentes. 

5.7 - Relato das Comissões: 
5.7.1 - Prevenção: programou trabalho para logo após esta reunião; 
5.7.2 – Tratamento: vem reunindo-se regularmente com pauta definida; 
5.7.3 – Fiscalização: 
- realizada reunião no dia 31 de julho com a Secretaria de Educação a fim de 
tratar sobre a seleção de palestrantes sobre o tema “drogas” nas escolas; 
- havia sido agendada reunião com o Conselho Municipal de Saúde, no último 
dia 16 de agosto para tratar sobre as Comunidades Terapêuticas do município 
de Joinville, porém a mesma teve que ser adiada, a pedido daquele conselho; 

5.8 – Palavra livre: 
- Roseli: pede maior fiscalização, por parte dos órgãos públicos, nas Comunidades 
Terapêuticas que funcionam de forma irregular na cidade; 
- Ana Flores: sugere que o Comad crie uma normatização para atender os pedidos 
de avaliações e ou pareceres sobre trabalhos e livros relacionados ao tema do 
Conselho; 
- José Carlos: fala que pretende planejar para o próximo ano, em conjunto com a 
Secretaria de Educação, capacitações voltadas aos orientadores educacionais e 
também outras voltadas para as lideranças comunitárias, como Conseg e 
Associações de Moradores. 

1. AGENDA: 
- Próxima reunião, conforme calendário. 

2. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


