
Memória 66ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Março 2021

PAUTA:

➔ Aprovação ata da reunião anterior

➔ Ofícios recebidos e enviados

➔ Credenciamentos

➔ Reunião com a Comissão de Política sobre Drogas OAB e 15ª Promotoria de Justiça

➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
16/03/2021

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 casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Titular: Roseli
Aparecida Consolaro Nabozny e Suplente: Rodrigo de Souza Marques; SES: Titular: Jeruslaine
Roeder Espíndula; Secretaria de Proteção  Civil e Segurança Pública – SEPROT: Titular: Paulo
Isaias Stremel de Almeida e Suplente: Vanesa Cristine Köhler Secretaria de Assistência Social -
SAS:   Titular: Cleiton  José  Barbosa  e  Suplente: Marieli Ciola Kapfenberger; Secretaria de
Educação- SED: Titular: Eliene de   Jesus Figueiredo Souto Meyer;  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;  SEPUD: Suplente:
Isabelle Costa Luis; SESPORTE:  Suplente: Luis Fernando da Rosa; SECULT: Semitha Heloisa
Matos Cevallos.
Justificativas     de     ausência:, Representante de estabelecimentos de ensino superior,  técnico ou
profissionalizante: Titular: Ana       Maria Flores.   

REGISTROS: 
• Aprovação da ata da reunião anterior (em setembro 2021 na 63ª reunião ordinária deste

conselho,  dada e  acatada sugestão de não precisar  ler  a  ata  nas  reuniões,  pois  como esta  é

enviada por e-mail nas semanas que antecedem a reunião, todos estão cientes do seu conteúdo.)

• Aprovação da pauta

• Presidente Márcio, dá boas vindas a todos e agradece a participação na reunião

• Informado que Victor respondeu ao ofício MPSC e que o agendamento para Reunião com a

Comissão de Política sobre Drogas OAB e 15ª Promotoria de Justiça ficará para posterior
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agendamento.

• Relatado que no dia 18 de fevereiro, no período matutino,foi realizada a visita de vistoria na

instituição localizada no Quiriri,  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) Nesta instituição, a visita se deu devido a uma denúncia. Constatou-se

que o proprietário de nome Guilherme, tem muito entusiasmo no cuidado com  o local, que se

mostrou muito bonito, com boa estrutura, porém não muito adequada para o serviço. Verificou-se

que o atendimento se dá sem nenhuma exigência, sem protocolos, somente com a boa intenção

em ajudar. A instituição como está organizada e funciona, não se enquadra em nenhum serviço

específico,  será  preciso  adequações.  A boa  vontade  e  coragem do  proprietário,  chamaram a

atenção, pois tem intenção de regularizar, mas precisa de orientão para tal.

• Relatado que no dia 23 de fevereiro,  no período matutino,  foi  realizada visita de vistoria no

Núcleo Societerapêutico de Joinville- NSJ, comissão: Márcio (instituições que atuam na área de

reinserção de usuários de álcool e drogas),  Eliene (SED) e  Katia Pessin (SES). Na visita foi

observada a estrutura física da instituição, que apresenta quartos climatizados,  bannheiros em

local  apropriados,  espaço bem aproveitado e  organizado,  a  parte  terapeutica  é  conduzida por

profissionais e conta com educadores. O local apresenta 08 vagas para feminini e 17 vagas para

masculino, sendo que 15 vagas são relacionadas para o municipio, através do CAPSI Infanto

Juvenil,  por  determinação  judicial  ou  por  avaliação  da  equipa  multidiciplinar  e  do  médico,

geralmente  são  03  meses  de  internação,  podendo  ser  de  forma  voluntária,  involuntária  ou

compulsária.  

• Roseli, chama a atenção que as instituições que estão legalizadas estão sujeitas a toda fiscalização

e  cobrança  e  que  cabe  uma  reflexão em relação  a  regulamentação  e  funcionamento,  pois  o

município muitas vezes se utiliza deste serviço e lamenta que muitas vezes no Brasil, primeiro há

a instalação do serviço, para depois regularizar.

• Marieli enfatiza que em relação a instituição do Quiriri, é diferenciada, que precisa de orientação

para adequação do serviço e que o COMAD tem esta função.

• Claiton informa que na instituição do Quiriri, o proprietário deu início a regularização, através da

criação do estatuto,  que está tentanto sair  da ilegalidade,  mas está tento alguma dificuldades,

inclusive em relação aos alvarás de funcionamento, está inclusive aberto para a troca de local da

instituição se assim for necessário. 

• Marcio também chama a atenção, para a dificuldade de adequar os serviços, pois muitos destes

serviços são realizados por pessoas que não são profissionais da área, mas que tem boa vontad,

mas  que não se  pode fechar  os  olhos para  o que não está  legal  e  que o COMAD tem essa

finalidade.

• Victor anuncia que fará parte de uma reunião na OAB que tentará meios para ajudar na orientação
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da legalização destes serviços.

• Marcio relata que a Central de Penas e a Pastoral, tem trabalhado para a recuoeração de apenados

leves. Que de 10 casos, 02 conseguiram mudar de vida.

• Eliene  indica  o  contato  da  funcionária  Rosangela/CESITA,  para  a  possibilidade  de  troca  de

certeiras na instituição.

DELIBERAÇÕES:

• Centralizar as solicitações de credenciamento na SEPROT, pelo e-mail do COMAD

• Agendar visista de vistoria na instituição O Bom Samaritano, que por meio de e-mail 

solicitou renovação. Comissão: Roseli/Marcio/Jeruslaine/Victor

• Equipes de vistorias apresentarão relatório com parecer por escrito das visitas realizadas 

nas instituições dias 18 e 23 de março de 2021.
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/xob-duha-mab

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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