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Memória 53ª 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. INFORMES: 
       1.4.1. Capacitação dos Diretores e Orientadores Educacionais das Escolas 

do Município, uma parceria entre a Secretaria de Educação e 
SEPROT/SAUDE/COMAD; 

1.4.2. Retorno sobre a participação do Presidente do COMAD em mesa 
redonda sobre a “descriminalização da maconha”; 

1.4.3. Retorno sobre o “1o Encontro sobre Segurança Pública”, ocorrido no 
dia 31/10/19, no plenário da CVJ; 

1.4.4. Reuniões com a Secretaria da Saúde e Conselho Municipal de 
Saúde; 

1.4.5. Eleição do CONEN dia 19 Nov 19; 
1.4.6. Solicitação de pauta na reunião da AMUNESC para apresentar o 

COMAD e estimular os demais municípios da região a formar o conselho também. 
 

1.5. ASSUNTOS: 
1.5.1. Avaliação dos resultados do 3o Fórum do COMAD; 
1.5.2. Reunião de dezembro – pauta e encerramento; 
1.5.3. Novo Fórum para completar as vagas não preenchidas pelos 

representantes não governamentais 
 

1.6. RELATO DAS COMISSÕES: 
1.6.1. Comissão de Fiscalização: normas para a realização de palestras 

nas escolas; 
1.6.2. Comissão Prevenção: análise do projeto “craque na vida”; 
1.6.3. Comissão de Tratamento: solicitação de informações sobre a 

demanda em saúde das Comunidades Terapêuticas. 
 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
18 Nov 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); Rita Paloma Aizic Soares (Atendimento a Vítima de Violência); Márcio Rosa 
(Reinserção de Usuários); Roseli Aparecida Consolaro Nabozny (Casas de Tratamento e 
Grupos de Auto-ajuda); convidado Alfredo Rovaris Junior (CVV – eleito Conselheiro para o 
próximo biênio). 

4. REGISTROS: 
- O Presidente abriu a Sessão dando as boas vindas e agradecendo a presença 
de todos. 
4.1. Ata anterior - aprovada sem emendas. 
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4.2. Justificativa de ausências: Marieli Ciola Kapfenberger (outubro e 
novembro), Jean Carlos de Oliveira e Sandro Minuzzo (outubro); Romy Buhnemann 
Dunzinger; Cleiton José Barbosa; Silvio Roberto Borges e Reginaldo Antonio da Silva 
Campos (novembro); Ana Flores e Sadi José Goularte. 

4.3. Aprovação de pauta: aprovada; 
4.4. Em relação à mesa redonda sobre a “descriminalização da maconha”, o 

convidado Alfredo pergunta qual foram os principais posicionamentos a respeito do 
tema. 

José Carlos responde que, como era de se esperar, havia dois grupos com 
posições antagônicas, porém, o consenso é que se for liberar não poderá ocorrer de 
forma abrupta e sem mais discussões e uma boa regulamentação a respeito. Paulo 
comenta que o CONEN já posicionou-se contra a liberação. Recomenda-se um 
aprofundamento dessa discussão por parte de todos os conselheiros para um 
posicionamento do conselho. 

4.5.  Primeiro encontro sobre Segurança Pública”, ocorrido no dia 31/10/19, no 
plenário da CVJ, José Carlos comenta que foi muito importante a participação dos 
acadêmicos apresentando trabalhos de pesquisa realizada no presídio regional de 
Joinville e também a presença de integrantes da diretoria de várias Universidades da 
região. 

4.6. A Secretaria da Saúde em reunião com o presidente do COMAD está 
criando formas de instalar um formulário eletrônico, via sistema OLOSTEC, para que 
as Comunidades Terapêuticas cadastradas no COMAD possam realizar a solicitação 
de agendamento para os pacientes internados nestas entidades.  

4.7. Não houve interessado em representar o nosso conselho na eleição do 
CONEN dia 19 Nov 19, em Florianópolis. 

 
5. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

5.1. O 3o Fórum para eleição dos representantes das entidades não 
governamentais para o biênio 2020 – 2021 do COMAD, não preencheu todas as vagas 
dos segmentos, portanto ficou definido que haverá um novo fórum a ser realizado, a 
princípio, no dia 03 de março de 2020, em local a ser definido. 

5.2. Reunião do mês de dezembro do COMAD será realizada na sede da 
pastoral antialcoólica, sito à rua Francisca Gonçalves da Silva 466, João Costa, sendo 
o dia e horário de acordo com o calendário anual. 

5.3. O item 3 da pauta não foi tratado devido ao avançado da hora. 
 

6. AGENDA: 
- Próxima reunião, conforme calendário, alterando apenas o local. 

7. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


