
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT

Memória 60ª Reunião Extraordinária do 
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

 Agosto 2020

PAUTA:

 Posse da nova diretoria;

 Palavra com o novo presidente e propostas;

 Informes;

 Palavra livre.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:

03/08/2020

Horário:

           08:00 às 10:00

Local:

               Vídeo conferência

CONVOCAÇÃO: 

Tendo sido todos os membros do COMAD regularmente convocados nos termos do Art. 6º, § 1º,

do Capítulo III , do Regimento Interno instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que

esta  ata  subscrevem.  Fica  consignada  a  participação  de  Conselheiros  via   vídeo  conferência,

conforme autoriza DECRETO nº 38.285, de 26 de maio de 2020. 

PARTICIPANTES:

 Romy Buhnemann (SEPUD);  Vanessa  Cristine  Köhler  (SEPROT);  Silvio  Catarina  Junior

(SECULT); ; Márcio Rosa e Mário Cesar Cardoso (Reinserção de Usuários); Roseli Aparecida

Consolaro Nabozny (Casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda);  apoiadores José

Carlos de Camargo (SEPROT) e Paulo Manoel de Souza (GVP)

REGISTROS:

• Aprovação da ata da reunião anterior

• Aprovação da pauta

• Na data de 28 de Julho,  no horário das 8:30 às 17:00 no 1º Andar da sede da Prefeitura

Municipal  de  Joinville,  tendo  sido  convocados  todos  os  conselheiros  titulares a

participarem,  ocorreu  a  eleição  da  Diretoria  Executiva  do  COMAD  para  o  período

2020/2022, conforme Decreto nº 38.511, de 22 de junho de 2020, sendo eleita a chapa

única, com 12 votos, que indica  maioria simples de acordo com o Regimento Interno.

Sendo assim, os membros abaixo discriminados e firmados, tomam posse:
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Presidente: Márcio Rosa Reinserção de Usuários 

Vice-Presidente: Jeruslaine R. Espíndula (SES) 

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)

2º Secretário: Victor Augusto Scherer Pereira (CDDH)

• Agradecimento  do  presidente  para  com a  diretoria  anterior;  enfatiza  a  importância  da

participação dos conselheiros para o fortalecimento do conselho e agradece aos membros

da nova diretoria pela disponibilidade da participação.

• Justificativa de ausência:  Victor Augusto Sheurer Pereira (CDDH), dificuldade de conexão;

Opção de Vida conectada ao link da reunião, porém não houve manifestação de identificação

da presença; Jeruslaine Roeder Espíndula (SES ) dificuldade de conexão; Henrique Ludwigo

Deckmann (SES), em trabalho nas áreas rurais;  Luís Fernando da Rosa (SESPORTE), em

horário de expediente UNIVILLE; Rita Paloma Aizic Soares (Entidades de atendimento a

vítimas de crime e violência), concedendo entrevista ao curso de enfermagem SENAC.   

• Presidente  COMAD  Márcio  Rosa  (Reinserção  de  Usuários),  informa  que  Mário  César

Cardoso será suplente do segmento e que ofício já foi encaminhado.

• Sr. Paulo, agradece a disponibilidade da nova diretoria, agradece o apoio do presidente anterior

Sr. José Carlos, destaca o aprendizado que ocorreu no período em que esteve no COMAD e

coloca a disposição a documentação para ser repassada para a atual diretoria e em seguida se

despede por ter que participar de outra reunião.

• Sr.  José  Carlos  sugere  reunião  para  início  da  próxima  semana  com os  integrantes  da

diretoria, a fim de repassar o andamento dos trabalhos  e  documentação. 

DELIBERAÇÕES:

• Reunião da diretoria agendada para 3ª feira (11 de agosto), horário 09h00

• Organizar cronograma das reuniões do COMAD, para o ano de 2020 e disponibilizar (e-

mail) para os conselheiros.

PALAVRA LIVRE:

• Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny  (Casas  de  tratamento  acolhedoras  e  grupos  de

ajuda), dá boas vindas a nova diretoria e indaga o local de arquivamento da documentação

do  COMAD.  Relata  a  preocupação  da  pouca  visibilidade  e  importância  que  a

municipalidade dá ao COMAD e que isto é um desafio a ser superado. 

•  José Carlos (SEPROT), relata que toda documentação do COMAD, está arquivada na
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Unidade da Gerência de Segurança Pública/SEPROT, em armário próprio. 

• Presidente COMAD Márcio Rosa (Reinserção de Usuários), ressalva da importância de

convites de participação para   a habilitação das entidades no debate a cerca das temáticas

do COMAD, aponta  a importância do conselho estar atento as demandas no que se refere

as leis, decretos e resoluções.  Sugere a possibilidade de reuniões presenciais.

• 1ª secretária COMAD Vanesa C. Köhler (SEPROT),  lembra que há decreto municipal

devido COVID-19 restringindo algumas ações em relação as reuniões presenciais, mas que

irá verificar esta possibilidade e que na reunião da diretoria no dia 11(onze) de agosto, dará

uma posição. 

• Romy Buhnemann (SEPUD), deseja sucesso a nova diretoria e se coloca a disposição.

ENCERRAMENTO: 

Às 10h, nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD Márcio 

Rosa (Reinserção de Usuários)

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet : https://meet.google.com/ybv-awto-pvb?hs=151

REGISTRO DA  ATA:

 1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)

https://meet.google.com/ybv-awto-pvb?hs=151

