
Memória 68ª Reunião Ordinária do
                               COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

                                                                                        Maio 2021

PAUTA:
➔ Aprovação ata da reunião anterior 
➔ Aprovação pauta da reunião 
➔ Lista das instituições que são credenciadas
➔ Credenciamento, solicitações
➔ Eixos I, II e III do Plano Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
11/05/2021

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; SED:
Titular: Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer; 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;  SEGOV:Titular:  Regiane  Cristina  Klug Patricio. SAS:
Suplente: Marieli Ciola Kapfenberger;
Justificativas  de  ausência: DETRANS:  Titular:  Evelise  Colin  Holz  da  Silva;  Suplente:
Melissa Puertas Sampaio; Representante de estabelecimentos de ensino superior,
técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores; Segmento de defesa dos direitos
humanos: Titular: Victor Augusto Scherer Pereira;
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REGISTROS:
 Aprovação da ata da reunião anterior

 Aprovação da pauta

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

 Inicia a fala, mencionando que o executivo apresenta uma nova forma de olhar o segmento,
que parece estar mais atento as circunstâncias que envolve o trabalho realizado nas casas de
tratamento. Rodrigo conta que em sua vivência profissional de 14 anos na instituição Opção
de Vida, passou por muitas situações que necessitavam de orientação, e que encontrou no
CAPS e  no  COMAD,  apoio para  superar  muitos entraves e  que  a  visita  realizada  na
instituição pelo prefeito Adriano Bornschein Silva, foi bem importante para que o executivo
tenha percepção do trabalho desenvolvido. Informa que o prefeito foi efetivo em relação as
vagas conveniadas na NSJ, que será realizado novo edital (aditivos), a instituição apresenta
42 vagas conveniadas, 10 pelo REVIVER, 32 pelo governo federal e 08 leitos particulares. Em relação a vacinação dos funcionários das instituições, Rodrigo pergunta para Roseli, se
houve algum problema em relação a esta questão, se houve dificuldades. Roseli, relata que
houve problema com 01 (uma) funcionária apenas, que questionaram a função de monitor,
mas que todos os funcionários foram orientados para apresentarem CTPS, declaração e crachá
da instituição. Rodrigo comenta que a função de monitor não está elencada na lista de funções
que poderiam ser vacinados, por isso houve algumas dúvidas por parte dos funcionários que
estavam trabalhando na vacinação. E Roseli,  concorda que o atendimento poderia ter sido
melhor e muitas vezes não foi adequado.
 Presidente do COMAD, Mário Rosa, agradece Opcão e NSJ, pela confiança depositada no
conselho e acredita que esta é a função do conselho, orientar e auxiliar as instituições que
fazem o trabalho na ponta, e que este trabalho é muito importante para toda a sociedade.
 Vanesa relata, que nos arquivos do COMAD, as instituições que possuem certificação do
conselho são: Essência de Vida; Opção de Vida, O Bom Samaritano e solicitando
credenciamento pela primeira vez, NSJ.
 Jeruslaine relata que a visita de vistoria realizada na instituição O Bom Samaritano,
demonstrou que esta instituição a princípio, não se enquadra em comunidade terapêutica. Mas
que a comissão de vistoria irá posteriormente indicar em relatório, as questões relacionadas a
esta instituição.
 Roseli, ressalta que o início das instituições é parecido, que todas iniciam a margem da
legalidade, mas que aos poucos e com muito trabalho, vão estabelecendo os procedimentos
corretos  para  cumprirem  o  que  a  legislação  estabelece.  Relata  ainda,  não  ser  justo  que
algumas instituições se empenhem em trabalhar dentro das normas e outras vão deixando o
tempo  passar,  sem dar  a  devida  importância  em cumprir  o  estabelecido  pela  legislação.
Chama a atenção,  para  a  liberação da  Vigilância  Sanitária  Estadual,  que  é  extremamente
rigorosa, mas que a legislação pertinente ao segmento, deve estar bem clara e ser tomada
como padrão na fiscalização.
 Márcio ressalta que o conselho precisa alinhar algumas demandas em relação a esta
questão, para  que  todos  tenham  a  mesma  norma  a  luz  da  legalidade.  Jeruslaine  sugere
disponibilizar e a presentar a legislação. Roseli  explica que em 2001 com o programa do
governo federal “crack é possível vencer” / Resolução 101, foi o que norteou; 2008 RDC
29/2011; CONARD 01/2015.
 Márcio fala que o contexto é complicado devido as inúmeras exigências a serem
cumpridas, mas que precisamos alinhar o entendimento para todos, pois na cidade há muitas
instituições para se verificar o funcionamento e onde estão enquadradas, isso é quase que
urgente, devido a crescente procurura destes serviços pela população.
 Marcio solicita para Sadi enviar por e-mail o Plano Municipal de Políticas sobre Drogas,
com as comissões formadas pelos segmentos. EIXO I – PREVENÇÃO/ EIXO II –
CUIDADO (tratamento) e EIXO III – AUTORIDADE.
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 Regiane, se coloca a disposição do conselho para ajudar na articulação entre as secretarias
 Eliene,  também se coloca a disposição para auxiliar  o conselho em relação aos cursos
profissionalizantes  vinculados  a  SED,  para  oportunizar  o  direcionamento  do  público  das
instituições de tratamento.
 Isabelle, se dispõe a fazer um estudo de mapeamento das instituições terapêuticas da
cidade.
 Roseli lembra que no período de 19 a 26 de junho, é a semana nacional de combate as
drogas e que no dia 26, é o dia internacional de combate ao tráfego.
 Informado que o CRAS Pirabeiraba devido a pandemia, está realizando os atendimentos
por  agendamento remoto e que a demanda pelo serviço aumentou, muitos usuários
começaram a acessar os serviço e que o cadastro único também pode ser realizado remoto
com agendamento.

DELIBERAÇÕES:

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

realizadas nas instituições

• Sadi enviará por e-mail, as comissões formadas pelos segmentos dos EIXO I – 
PREVENÇÃO/ EIXO II – CUIDADO (tratamento) e EIXO III – AUTORIDADE do
Plano Municipal de Políticas sobre Drogas.

• Vanesa, verificará se ainda existe os cartazes físicos da semana nacional de combate as 
drogas utilizados em anos anteriores e também solicitará à SECOM, a autorização para a 
utilização de material de divulgação já existente.

PALAVRA LIVRE:

• Sem manifestação

ENCERRAMENTO:

Às 09h50, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD 
Márcio Rosa (Reinserção de Usuários)

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet: http://meet.google.com/ict-monx-vuc  

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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