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Memória 56ª 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. Andamento das alterações no decreto que altera o regimento interno do 
COMAD; 
   1.5. Datas comemorativas relacionadas ao COMAD - planejamento para as 
atividades e o tema; 
   1.6. Organização do Fórum complementar de 16 de março; 
   1.7. Ações nos Grupos de trabalho; e 
    1.8. Palavra livre. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
11 Fev 2020 

Horário: 
08:30 às 10:30 

Local: 
Sala de reuniões do Gabinete do Vice-Prefeito 

 

3. PARTICIPANTES: 
- Paulo Manoel de Souza (GVP); Ana Maria Costa (DETRANS); Jeruslaine R. Espíndula (SES); 
Marieli Ciola Kapfenberger (SAS); Reginaldo Antonio da Silva Campos (SESPORTE); Jean 
Carlos de Oliveira (SECULT); Rita Paloma Aizic Soares (Atendimento a Vítima de Violência); 
Márcio Rosa (Reinserção de Usuários); e Sadi José Goularte (Área de Prevenção). 

4. REGISTROS 
 
4.1. Ata da reunião anterior aprovada, sem emendas; 
4.2. Justificativas de ausências: José Carlos, Romy Dunzinger, Cleiton Barbosa, Eliene 

Souto Meyer, Roseli Consolaro Nabozny e Ana Maria Flores; 
4.3. A pauta foi aprovada na forma inicial; 
4.4. Andamento das alterações no decreto que altera o regimento interno do COMAD: 

Paulo informou que o decreto está em análise na SEGOV e em breve será 
informado a respeito; 

4.5. Datas comemorativas relacionadas ao COMAD - planejamento para as atividades 
e o tema: 
- Semana nacional de políticas sobre drogas. 
Ana Maria Costa comenta a dificuldade que teremos de realizar eventos por ser 
um ano de eleições, as restrições são muitas. Falou também que as atividades da 
semana nacional do trânsito, em ano eleitoral fica muito comprometida. 
Paulo comenta que o evento realizado na subida do mirante em 2019, foi o que 
despertou maior interesse na população. Sugere que venhamos a aproveitar os 
mesmos materiais de divulgação utilizados em 2019 (folders digitais); 
Também surgiram propostas de utilizar a feira do príncipe, palestras em escolas, 
book truck com teatro e outros. 
 

4.6. Organização do Fórum complementar de 16 de março: 
Paulo pediu o apoio dos conselheiros para compor a equipe que irá auxiliar na 
execução do evento. Solicitou empenho também na divulgação para as inscrições 
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que serão realizadas pelo site, nos mesmos moldes do realizado no ano passado. 
 

5. DELIBERAÇÕES: 
 

5.1. Ações nos Grupos de trabalho: os presentes entenderam que devemos aguardar 
a formação do novo conselho para formar as comissões temáticas. 

 
5.2. Palavra livre. 

Não teve manifestação. 
 

6. AGENDA: 
- Próxima reunião 10 de março de 2020. 

7. RECURSOS 
Não houve. 

Paulo Manoel de Souza – 1º Secretario 

 


