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Memória 51ª 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. Aprovação da pauta; 
1.4. Apresentação do representante da OAB – legislação vigente; 
1.5. Visita ao CMPD – Jaraguá do Sul; 
1.6. Informes: Ofícios expedidos: 

1.6.1 – Ofícios para a Gerência da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal 
de Saúde. 

1.7. Fórum do COMAD – data 08 de novembro – organização da Comissão; 
1.8. Relato das Comissões: prevenção, tratamento de legislação. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
16 Set 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); Jeruslaine R. Espíndula 
(SES); Sandro Minuzzo e Marieli Ciola Kapfenberger (SAS); Rita Paloma Aizic Soares 
(Atendimento a Vítima de Violência); Márcio Rosa (Reinserção de Usuários); 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. Ata anterior - aprovada sem emendas. 
4.2. Justificativa de ausências: Romy Buhnemann Dunzinger, Roseli Aparecida 

Consolaro Nabosny e Eliene de Jesus F. souto Meyer. 
4.3. Aprovação de pauta: aprovada 
 

5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 
5.1. Palestra de representante da OAB sobre legislação foi adiada por impedimento do 

palestrante; 
5.2. Relato da visita ao CMPD de Jaraguá do Sul, no último dia 02 de setembro: 
       - Paulo relata que a acolhida não foi das melhores, por parte da presidência, mas 

quando foi apresentado o Plano Municipal sobre Drogas, recém aprovado por 
Joinville, os conselheiros demonstraram interesse fazendo perguntas pertinentes 
dando a impressão que conhecem bem o tema. 

      - José Carlos relata que, apesar da impressão de resistência inicial, após a 
apresentação das ações realizadas pelo nosso Conselho, ressaltadas as 
dificuldades e as poucas ações realizadas em função da necessidade de 
organização estrutural, mostraram-se interessados no processo da elaboração de 
nosso plano, bem como no processo de articulação. Em tempo ainda, o presidente 
do COMAD de Jaraguá do Sul esteve presente no VII Encontro de Escritores em 
Joinville e o contato foi muito mais acolhedor, com convite para realização de 
algumas atividades futuras. 

5.3. Fórum do COMAD – o local permanece em aberto, porém foi ratificado os  nomes 
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dos integrantes da comissão organizadora do evento aprovada na reunião de 15 
de julho, com exceção do Protásio Silva, por não ser conselheiro. 

5.3. Relato das Comissões: 
- Prevenção: conforme informado por integrantes da equipe, houve 
reunião e a pauta foi o planejamento das ações do Conselho, na área 
de prevenção, para 2020. 
-  Tratamento: Sandro relata que o grupo vem reunindo-se regularmente 
e a pauta tem sido o estudo e a proposição dos fluxos, em função da 
nova legislação vigente. Relatou ainda que já houve tratativas com a 
gerência de serviços especiais da Saúde e também com equipe da 
Assistência Social. 
- Fiscalização: acompanhamento da atualização da legislação 
municipal, especialmente o código de postura no tocante às entidades 
que praticam o pedágio nos semáforos e outros. A comissão também já 
tratou com a Secretaria de Educação visando normatizar a entrada de 
pessoas estranhas à escola para realização de palestras sobre o tema 
“drogas”. 

5.5. Palavra livre: 
- Sandro fala sobre o projeto da SAS com o apoio do CDL – Clube dos Diretores 
Lojistas, “não dê esmolas, ajude de verdade” 

 

6. AGENDA: 
- Próxima reunião, conforme calendário. 

7. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


