
Memória 65ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Fevereiro   2020

PAUTA:

➔ Aprovação ata da reunião anterior;
➔ Apresentação calendário de reuniões 2021
➔ Ofícios recebidos e enviados
➔ Solicitação de credenciamento NSJ
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
09/02/2021

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 as medidas para enfrentamento da pandemia
de COVID-19.

PARTICIPANTES:

 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 ;SES:  Titular: Jeruslaine Roeder Espíndula;  Secretaria de
Proteção Civil e Segurança Pública – SEPROT: Suplenter: Vanesa Cristine Köhler  Secretaria de
Assistência Social - SAS: 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

Justificativas     de     ausência:, Representante do Gabinete do Prefeito: Fátima Rosemar de Oliveira -
SEGOV , Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública – SEPROT Titular: Paulo Isaias Stremel de
Almeida

REGISTROS:

• Leitura da ata da reunião anterior

• Aprovação da pauta

• Presidente Márcio, dá boas vindas a todos

• Apresentado calendário de reuniões COMAD para 2021

• Márcio esclarece 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, por isso acha necessário marcar uma reunião com MPSC, para

alinhar entendimento, mesmo que de forma virtual.

Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - 
SEPROT



• Roseli chama a atenção que os órgão fiscalizadores do processo, têm que conversar entre

si, para maior objetividade nas demandas e Márcio complementa que as instituições

parecem não saber o que cada uma faz, por isso acha necessário inclusive esclarecer

dúvidas em relação a RAPS.

• Apresentada a documentação da NSJ recebido por e-mail para ser analisada para 

credenciamento e posterior visita.

• Formada comissões para fazerem visitas nas instituições, com indicações para regularização

• Roseli alerta para verificar junto as instituições os, alvarás de funcionamento estão em dia, 

se estão filiadas alguma associação de classe.

DELIBERAÇÕES:

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

 Dia 18 de fevereiro, no período matutino,visita de vistoria da comissão: Márcio (instituições

que atuam na área de reinserção de usuários de álcool e drogas), Claiton (SAS), Roseli (casas de

tratamento acolhedoras e grupos de ajuda) e Marieli (SAS), na instituição localizada na Estrada

Quiriri.

 Dia 23 de fevereiro, no período matutino,visita de vistoria no Núcleo Societerapêutico de

Joinville- NSJ, comissão: Márcio (instituições que atuam na área de reinserção de usuários de

álcool e drogas), Victor (Segmento de defesa dos direitos humanos) e Josiana (SED)

 Marcar reunião com MPSC, para esclarecer acerca do ofício recebido, Victor e Marcio

 Responder ofício .do MPSC, Victor e Marcio

PALAVRA LIVRE:

• Sem manifestação

ENCERRAMENTO:

Às 10h00, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD Márcio 
Rosa (Reinserção de Usuários)

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet: meet.google.com/xsx-ozmz-oxg

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)


