
Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT

Memória 64ª Reunião Ordinária do 
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

 Dezembro 2020

PAUTA:

➔ Aprovação ata da reunião anterior;
➔ Apresentação cronograma das reuniões 2021;
➔ Denúncia recebida via Ouvidora; 
➔ Informes;
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
15/12/2020

Horário:
           08:30 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,  considerando o DECRETO Nº 40.018, de 01 de dezembro
de 2020, que redefine e prorroga medidas para enfrentamento da pandemia de COVID-19.

PARTICIPANTES:

 Representante do Gabinete do Prefeito: Fátima Rosemar de Oliveira -  SES: Titular: Jeruslaine
Roeder Espíndula; Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT: Titular: Vanesa
Cristine  Köhler  Secretaria  de Assistência Social  -  SAS:  Titular:  Cleiton José Barbosa Suplente:
Marieli Ciola Kapfenberger; Secretaria de Educação- SED: Titular: Eliene de Jesus Figueiredo Souto
Meyer Suplente: Josiana de Souza;   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; Convidado: José Carlos de Camargo (SEPROT)
Justificativas  de  ausência: 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, Secretaria de Planejamento Urbano
e Desenvolvimento Sustentável – SEPUD Suplente: Isabelle Costa Luis; 

REGISTROS:

• Leitura da ata da reunião anterior

• Aprovação da ata da reunião anterior

• Aprovação da pauta

• Presidente Márcio, dá boas vindas a todos

•  Apresentado calendário de reuniões COMAD para 2021

• Mariéli  comunica que ao ter  conhecimento de  denúncia feita na ouvidoria da Prefeitura

Municipal de Joinville, referente a uma casa que está abrigando dependentes químicos e não

apresenta  condições  sanitárias  para  tal  e  que  já  foi  realizado uma vistoria  no  local  pela



Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - SEPROT

Vigilância Sanitária, trás esta questão para a discussão no COMAD, por achar pertinente uma

intervenção no intuito de estar dando orientações para que esta situação se regularize. Claiton

diz conhecer o responsável, sr.  Guilherme, que este, tem boa intenção e que  apesar das

condições  não  estarem  de  acordo,  tenta  fazer  um  bom  trabalho  e  que  está  disposto  a

regularizar a situação e que realmente seria importante o COMAD dar orientações para a

regularização deste serviço.

• Márcio, apresenta e-mail recebido pelo COMAD, referente  ofício n. 0963/2020/15PJ/JOI –

Notícia  de  Fato  n.  01.2020.00019662-5,  solicitando  cópias  dos  registros  dos  atos  de

fiscalização que por ventura foram executados, nos últimos 12 (doze) meses, em relação ao

funcionamento do Núcleo Societerapêutico de Joinville- NSJ.  José Carlos, relata que o NSJ,

faz serviço de apoio junto a Secretaria de Saúde do município, tendo em sua fundação vínculo

com o CEPAD/ CAPS´AD.  Em resposta ao MPSC, Márcio lê minuta em que indica que por

força de lei  não cabe ao conselho a fiscalização, mas orientação consultiva,  normativa e

deliberativa das políticas e diretrizes relacionadas ao uso e abuso de substâncias psicoativas.

Aceito a minuta, está será encaminhada.

• José Carlos, chama a atenção para a importância de deixar claro para todos os conselheiros, a

diferença entre as finalidades  e várias modalidades na prestação de serviço relacionadas para

as pessoas com dependência química, que não existe somente uma modalidade. 

DELIBERAÇÕES: 

• Enviar para os conselheiros por e-mail, cronograma das reuniões do COMAD 2021

• Enviar  por  e-mail  ofício  nº003/2020,  resposta  ao  MPSC  referente   ofício  n.

0963/2020/15PJ/JOI – Notícia de Fato n. 01.2020.00019662-5

• Atualizar página do COMAD, no site da Prefeitura Municipal de Joinville

• Publicar  Atas  das  reuniões  do  COMAD em 2020,  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de

Joinville

• Após o recesso de janeiro 2021,  fazer  visita  de orientação na instituição localizada na

Estrada Quiriri, fazendo indicações para sua regularização.

PALAVRA LIVRE:

• Claiton sinaliza que o PAN BUCAREIN  é referência não só nos exames e consultas para

moradores em situação de rua, como também no serviço de Consultório na Rua, sendo o

serviço executado de forma que vem atendendo a demanda.
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• Márcio informa que não existe mais a situação de moradores em situação de rua alojados

no espaço da prefeitura em frente a ARENA JOINVILLE. 

• Sadi,  sugere  que  baseado  no  relatório  de  avaliação  do  COMAD,  seja  encaminhado

orientações para as entidades/instituições regularizarem suas atividades.

ENCERRAMENTO: 

Às 10h16, 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/ezf-aomn-kqv  

REGISTRO DA  ATA:

 1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)

https://meet.google.com/ezf-aomn-kqv

