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Memória 54ª reunião do COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

1. PAUTA: 

1.1. 1.1. Aprovação da Ata da reunião anterior; 
1.2. 1.2. Justificativas de ausências; 
1.3. 1.3. Aprovação da pauta; 

1.4. Nomeação da Comissão Preparatória do 4º Fórum complementar para escolha 
de representantes da sociedade civil no COMAD. 

1.5. Relato das Comissões: 
1.5.1. Prevenção: 

Avaliação dos programas de prevenção; 
Parecer sobre autorização de palestrantes – encaminhamento; 
Avaliação da proposta do Programa Craque na Vida; 
Planejamento de ações para 2020. 

1.5.2. Tratamento: 
Fluxo de serviços de tratamento no município; 
Credenciamento de Comunidades Terapêuticas; 
Implantação de leitos hospitalares para desintoxicação; 
Planejamento de ações para 2020. 

1.5.3. Fiscalização/legislação: 
Implantação OLOSTEC para Comunidades Terapêuticas; 
Andamento da Legislação sobre atividades em sinaleiros; 
Fiscalização de clínicas de tratamento; 
Planejamento para 2020. 

1.5.4. Partilha. 
2.  

3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
 

09 Dez 2019 

Horário: 
 

08:30 às 10:30 

Local: 
Sede da Pastoral antialcoólica à rua Francisca 
Gonçalves da Silva 466, João Costa, 
Joinville,SC 

 

4. PARTICIPANTES: 
- Paulo Manoel de Souza (GVP); José Carlos de Camargo (SEPROT); Ana Maria Costa 
(DETRANS); Cleiton José Barbosa e Marieli Ciola Kapfenberger (SAS); Eliene de Jesus F. 
Souto Meyer e Josiana de Souza (SED); Rita Paloma Aizic Soares (Atendimento a Vítima de 
Violência); Márcio Rosa (Reinserção de Usuários); Sadi José Goularte (Área de Prevenção) e 
Ana Maria Flores (Ensino Superior e Técnico Profissionalizante). 

5. REGISTROS: 
5.1. 5.1. Aprovada a ata da reunião anterior, sem emendas; 
5.2. 5.2. Justificativas de ausências: Jeruslaine Espíndula, Romy Dunzinger e Roseli 

Nabozny. 
5.3. 5.3. A pauta foi aprovada conforme constava da convocação. 
5.4. 5.4. Infomes: 
5.5. 5.4.1 – Ofícios expedidos 
5.6. – OAB – agradecendo ao Dr Guilherme pela realização da palestra; 
5.7. – Vigilância Sanitária tratando sobre a fiscalização nas comunidades 

terapêuticas; e 
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- Secretarias de Governo solicitando a indicação de representantes para 
a composição da nominata do conselho para o biênio 2020 – 2021. 

5.4.2. José Carlos informa que a SEPROT mudou para a rua Caçador 112, bairro 
Anita Garibaldi, próximo ao terminal rodoviário; e 

5.4.3. O Conselho fará um relatório das principais atividades realizadas durante 
o corrente ano e encaminhará cópia ao CONEN. 

 
6. DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 
6.1. Aprovada a Comissão Preparatória para organização do 4º Fórum 

complementar para escolha de representantes da sociedade civil no COMAD que será 
composta pelos conselheiros: Marcio, Sadi, Cleiton, Paulo e José Carlos. A data, 
inicialmente está prevista para 16 de março de 2020, segunda feira em, local a ser 
definido. Para o evento o presidente pede o empenho de todos para buscarmos o 
maior número possível de candidatos para os quatro segmentos faltantes (Direitos 
Humanos, Movimentos da Juventude, Associação de Moradores e Ensino Superior e 
Técnico Profissionalizante). 

6.2. Relato das comissões: José Carlos fala sobre as principais tarefas, sendo que 
a principal delas será o planejamento das ações para 2020. Cada comissão terá até a 
reunião de março para apresentar o plano de trabalho. 

6.2.1. Prevenção: 
  Avaliação do programa “craque na vida”; e 
  Autorização de palestrantes em escolas da rede municipal – foi iniciado 

tratativas com a Secretaria de Educação para criarmos um fluxo para autorização. 
 

6.2.3. Tratamento: 
Mais duas Comunidades Terapêuticas estão buscando credenciamento 

junto ao COMAD; e 
A implantação de leitos hospitalares para desintoxicação é uma necessi-

dade urgente e que continuaremos trabalhando para conseguir. 
 

6.2.4. Fiscalização/legislação: 
A possibilidade de acesso ao OLOSTECH para Comunidades Terapêuti-

cas realizar os agendamentos está em fase final de tratativa com a Secretaria da Sa-
úde. 
 

6.3. Diversos: 
Marieli – sugere que seja realizada uma campanha para divulgar o restau-

rante popular e sugere que as entidades e ou grupos de pessoas que fornecem ali-
mentação a noite para os moradores de rua possam prestar outro tipo de ajuda e deixar 
este trabalho para o município, por intermédio do restaurante popular. 

Ana Flores sugere a intensificação da campanha “não dê esmolas; ajude de 
verdade”, realizando um trabalho de informação de conscientização junto aos alunos 
das escolas da rede municipal. 

José Carlos fala que na área de tratamento a dependência química o profis-
sional necessita estar preparado para lidar com a frustração, mas que não se pode 
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esperar 100% nos resultados, pois trata-se de um processo que depende muito do 
tempo de cada paciente. 

Próximas reuniões do COMAD: ficou definido que as datas das reuniões 
do Conselho passarão para as segundas terças-feiras do mês, em local a ser confir-
mado e a próxima será no dia 11 de fevereiro de 2020. 
 

7. AGENDA: 
- Próxima reunião 11 de fevereiro de 2020. 

8. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


