
 
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT 

Memória 63ª Reunião Ordinária do 
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

 Novembro 2020 
 

PAUTA: 

1. Aprovação ata da reunião anterior 
2. Parecer da comissão referente visita a Comunidade Terapêutica Rosa de Saron 
3. Período de recesso e data de retorno; 
4. Informes; 
5. Palavra livre 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 

17/11/2020 

Horário: 

           08:30 às 10:00 

Local:Sede da Pastoral 

Antialcoólica (Rua: Francisca 

Gonçalves da Silva, nº 466) 
Bairro: João Costa     

 

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 

considerando o DECRETO nº 39.700, de 27 de outubro de 2020, que autoriza a participação de 

forma presencial em congressos, palestras, seminários e afins. 

PARTICIPANTES: 

 Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT: Titular: Vanesa Cristine Köhler 

Suplente: Álvaro Soares Pereira Machado;  - SES: Titular: Jeruslaine Roeder Secretaria de Assistência 
Social - SAS: Suplente: Marieli Ciola Kapfenberger - representante instituições que atuam na área de 

reinserção de usuários de álcool e drogas: Titular: Marcio Rosa -  representante de casas de 

tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Titular: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny - 
representante de instituições que atuam na área de prevenção: Titular: Sadi José Goulart 

  Justificativas de ausência: representante de estabelecimentos de ensino superior, técnico ou 

profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores (solicitou para participar de forma remota, porém por 

questões técnicas não foi possível) , Secretaria de Educação- SED: Titular: Eliene de Jesus Figueiredo 
Souto Meyer Segmento de defesa dos direitos humanos: Titular: Victor Augusto Scherer Pereira e SAS  

Rodrigo 

REGISTROS: 

 Aprovação da ata da reunião anterior 

 Aprovação da pauta 

 Presidente Márcio, dá boas vindas a todos 

 Esclare dúvida, do Rodrigo em relação aos exames de Covid-19 para moradores de rua, em 

conversa com Abimael, do Consultório na Rua  informa que o acesso à estes exames (teste 

rápido) , é encaminhado  por eles. Geruslaine, esclarece sobre os exames rápidos e outros 
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exames que são relizados pela rede, quando necessário e perguta para Roseli, se há algum 

problema em relação a isto. 

 Roseli informa que nas internações espontaneas todas vem com  teste, mas que no 

encaminhamento pelo Centro Pop, este encaminhamento não acontece com os exames 

realizados, e isto dificulta a internação, devido a segurança na internação. Geruslaine irá 

conversar sobre este assunto com Abimael. 

 Márcio, informa que houve visita técnica na  na Rosa de Saron, para parecer de funcionameto 

da instituição  e repassa os documentos preenchidos pela instituição e termo de fiscalização, 

informa que a visita foi realizada pelos conselheiros Roseli, Geruslaine e por ele. 

 Jeruslaine informa que o  que o objetivo da visita foi conhecer o espaço e seu funcionamento 

 Na visita realizada foi identificado que a estrutura física é boa, que a equipe de profissionais 

com nivel superior, possui muito pouca capacitação na área de atendimento em comunidade 

terapeutica, que o atendimento se dá de forma empírica, onde a relação é baseada muito mais 

de forma pessoal do que profissional, inclusive a gestora da casa é chamada de “mãe” pelos 

integrantes da equipe.  

 Márcio achou iteressante, que a gestora da instituição falou que por causa da pandemia, muitas 

atividades foram canceladas e por isso muitas salas vazias, também chamou a atenção para a 

ligação com a religiosidade. Geruslaine lembra, que quando a instituição trata o atentimento de 

forma profissional, a religiosidade faz parte, mas não é o centro.  

 Foram feitas algumas orientações e estas foram aceitas pela equipe. 

 A comissão deu parecer favorável para o funcionamento. 

DELIBERAÇÕES: 

1. Para próxima reunião, apresentar cronograma de reuniões 2021 

2. No decorrer dos meses dezembro, fevereiro e março, pesquisar junto ao CONEN e a outros conselhos, 

sobre os procedimentos de renovação/atualização  de parecer de funcionamento.   

PALAVRA LIVRE: 

 sem manifestação 

ENCERRAMENTO: 

Às 10h00, nada mais havendo a tratar,  a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD Márcio 

Rosa (Reinserção de Usuários) 
 



 
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT 

RECURSOS UTILIZADOS: 

 - Mobiliário (mesas e cadeiras) dispostos com distância de segurança 1,5 m 

- Álcool gel 

- Todos participantes utilizaram máscara. 

REGISTRO DA  ATA: 

 1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT) 

 

 

 

 

 


