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Memória 62ª Reunião Ordinária do 
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

 Setembro 2020

PAUTA:

➔ Aprovação ata da reunião anterior;
➔ Marcação para visita Rosa de Saron
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
13/10/2020

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:

 Secretaria  de  Proteção Civil  e  Segurança Pública  -  SEPROT:  Titular:  Vanesa  Cristine  Köhler
Secretaria de Assistência Social  -  SAS:  Titular:  Cleiton José Barbosa Suplente:  ; Secretaria de
Educação- SED:  Titular:  Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer;  da Secretaria de Cultura de
Joinville  -  SECULT:  Titular:  Silvio  Catarina  Junior;  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e
Desenvolvimento  Sustentável  –  SEPUD  Isabelle  Costa  Luis Segmento  de  defesa  dos  direitos
humanos: Titular: Victor Augusto Scherer Pereira; representante instituições que atuam na área de
reinserção de usuários de álcool e drogas: Titular: Marcio Rosa; representante de instituições que
atuam na área de prevenção:  Titular:  Sadi José Goulart; representante de estabelecimentos de
ensino superior, técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores;  representante de casas de
tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Titular: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny,  Segmento
de defesa dos direitos humanos: Titular: Victor Augusto Scherer Pereira .

REGISTROS:

• Aprovação da ata da reunião anterior

• Aprovação da pauta

• Presidente Márcio, dá boas vindas a todos

• Isabelle, solicita informações sobre funcionamento das comissões, pois a partir desta data, irá

assumir  a  participação  nas  reuniões  devido  a  aposentadoria  da  representante  titular.  Os

conselheiros  fizeram  breve  relato  do  funcionamento  das  comissões  e  se  dispuseram  a

esclarecer as dúvidas que surgirem no decorrer das reuniões.

• Presidente Márcio, irá verificar o contato da instituição Rosa de Saron para agendar visita

• Roseli,  relata  que  neste  ano  observa   uma  desaceleração  em todos  os  COMAD,  que  a

pandemia tem boa parcela nesta situação, que através do CONEN, deverá ser feita um trabalho
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de incentivo. E que Joinville tem uma história de trabalho junto ao COMAD.

• Márcio relata ainda que, ainda em outros conselhos, a participação das pessoas é tímida,

muitas vezes só estão ocupando o lugar. Que diferentemente no COMAD, os conselheiros

possuem um olhar  crítico frente as questões debatidas.  

• Claiton e Sílvio, salientam que um conselho forte auxilia a rede no seu funcionamento.

• Ana sugere que as comissões se reúnam logo após as reuniões ordinárias do conselho e que

esta organização fique a cargo de cada comissão.

• Sugestão para que a próxima reunião seja presencial

• Questionado sobre a situação do encaminhamento das vagas nas instituições, Roseli esclarece

que o problema é de que não tem como acolher as pessoas imediatamente, devido a COVID-

19, pois não há disponibilidade de testes para estas pessoas. Que devido a pandemia, não há

como acolher sem os testes.

• Rodrigo  relata  que  é  disponibilizado  um  chalé  para  acolhimento  inicial  em  forma  de

quarentena, mas esta situação não é a ideal.

• Claiton relata que há dificuldade na abordagem deste público, mas que na medida do possível,

através do consultório na rua, é feito o convencimento para o acesso ao Centro Pop.

• Que a porta de entrada da rede é o Centro Pop e  a Assistência Social, que há dificuldades na

triagem, pois não há consenso entre Assistência e Saúde.

• Sugestão, Rodrigo enviar documentação solicitação de encaminhamento dos testes. 

DELIBERAÇÕES:

1. Visita instituição Rosa de Saron, data: 20/10/20020 horário: 10h30

2. Próxima reunião presencial / local: Sede Pastoral Antialcoólica

PALAVRA LIVRE:

• sem manifestação

ENCERRAMENTO: 

Às 10h12, nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD Márcio 
Rosa (Reinserção de Usuários)

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet : meet.google.com/xhu-diqn-vxb  

REGISTRO DA  ATA:

 1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)


