
Memória 67ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Abril 2021

PAUTA:
➔ Aprovação ata da reunião anterior
➔ Central de Penas e Medidas Alternativas da CPMA / Sra. Kátia Regina Vieira Pereira de 

Aguiar
➔ Pastoral da Juventude / Srta. Heloísa Linhares Mendonça
➔ Compor listagem das instituições que são credenciadas
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
13/04/2021

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,  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;;  SECULT:  Semitha  Heloisa  Matos  Cevallos;  SESPORTE:  titular:
Reginaldo Antonio da Silva Campos; SEGOV:Titular: Regiane Cristina Klug Patricio.
Convidadadas: Central de Penas e Medidas Alternativas da CPMA: Kátia Regina Vieira Pereira
de Aguiar e Pastoral da Juventude: Heloísa Linhares Mendonça
Justificativas     de     ausência: SESPORTE:  Suplente: Luis Fernando da Rosa; DETRANS: Titular:
Evelise Colin Holz da Silva; Suplente: Melissa Puertas Sampaio; SES: suplente: Katia Pessin.

REGISTROS: 
• Aprovação da ata da reunião anterior (com retificação, retirando o nome de Victor da

comissão que fez visita e incluindo o de Kátia Pessin, e onde se lia Guilherme corregido

por Larissa)

• Aprovação da pauta

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

• Sra. Kátia Regina Vieira Pereira de Aguiar da Central de Penas e Medidas Alternativas da CPMA,

agradece pelo convite em participar da reunião e fala que nos anos de 2015/2016 tamém esteve
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presente  em algumas  reuniões  do COMAD e considera  pertinente  um órgão do Estado estar

presente acerca das discussões em torno do tema. Esclarece que a Central de Penas, as que se

referem de menor poder ofensivo (prestam serviço comunitário) apresentam 600 processos ativos

na Secretaria do Estado.

• Srta. Heloísa Linhares Mendonça da Pastoral da Juventude, explica que na instituição, é

realizado o acompanhamento de pessoas de 14 a 30 anos e que devido a pandemia Covid-

19, que estabeleceu algumas regras de isolamento, também dificultou o trabalho, e relata

que é a primeira vez que participa de uma reunião do COMAD, também acha importante

a participação e agradece o convite. 

• Marcio evidencia a importância do acolhimento das pessoas que fizeram outras escolhas,

e de como este trabalho é necessário para o bem da sociedade, solicita para Cleiton relatar

sobre o trabalho com a população em situação de rua. 

• Cleiton esclarece que em relação a população em situação de rua, a SAS é responsável e

que  desde  o  ano de  2006,  passou por  muitas  fases,  tendo o  Prof.  Terra,  ajudado na

orientação da criação do comitê intersetorial população em situação de rua (7053/2009),

como  política  pública  (monitorar/acompanhar/criar  propostas);  conta  que  iniciou  o

trabalho em setembro de 2019, convocando todos os envolvidos no processo POP rua

(grupos sociedade civil, SAS, SES, SEPROT) e que em março, aconteceu a 1ª reunião de

muitas  que  estão  programadas.  Fica  evidenciado  que  todos  tem  modelos  para  uma

solução, mas nem todos dão conta, pois este tema é complexo, pois a sociedade vê esta

população como objeto, como seres inferiores e que estão degradando a cidade, prova

disso são as reclamações na ouvidoria sobre esta população.  Indica a necessidade da

discussão deste  tema,  para que este assunto seja encarado com sensibilidade,  e  como

política pública de fato. Para isso, no decorrer destes encontros há proposta de organizar

as demandas e dificuldades que cada segmento apresenta, com casos reais e mediante

isto,  verificar  onde pode-se efetivar  a  política  pública,  como obter  resultados,  com a

participação de várias representações, setores da Polícia Militar, ACIJ, CVJ, entre outros.

• Nesta reunião, Marcio indica que chamou atenção os dados de uma pesquisa apresentada através

de um TCC, que abordou o álcool e o desemprego, e que nada é tão simples como parece ser.

• Roseli, destaca que a pesquisa utilizada é de 2008, muito bem embasada cientificamente, aborda o

tema de forma simples e se tivesse atualizada, os números seriam gigantescos, aproveita para

parabenizar Cleiton pela iniciativa e diz que a construção coletiva é importante neste comitê, pois

inibe a intenção/ações individuais, que não cabem para a maior cidade do estado.

• Victor acha interessante o COMAD abordar a criminalização do dependente químico.
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• Roseli  chama  a  atenção  para  que  os  conselheiros  tenham consciência  crítica,  ao  lidar  com

dependente químico

• Marcio sugere para fazer material de campanha e Cleiton acha importante abordar como questão

de  saúde;  Rodrigo indica  que  primeiramente  deve-se  estabelecer  o  público  alvo,  para  depois

levantar as demais questões; Marcio questiona sobre as verbas de comunicação das secretarias,

Jeruslaine esclarece que a SECOM é a responsável por toda a publicidade.  Este assunto será

debatido em reuniões posteriores.

• Rodrigo agradece Cleiton, na condução do trabalho, que conseguiu transferências para algumas

pessoas devido ao apoio recebido.

• Cleiton também parabeniza Rodrigo, pelo evento de páscoa, pelo olhar humanizado

• Roseli esclarece que em relação a SENAPRED, devido aos cortes no orçamento federal em face

da pandemia e dá má gestão pública, os contratos deixam de ser validados e serviços deixam de

ser atendidos, ocorrendo também no estado.

DELIBERAÇÕES:

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

nas instituições

• Sadi verificará junto a vigilância sanitária a possibilidade do acompanhamento nas visitas
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/hme-emra-kfm  

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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