
Memória 69ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Junho 2021 

PAUTA:
➔  Aprovação ata da reunião anterior

➔ Delegada Regional da Polícia Civil – Dra Tânia Harada

➔ Semana Nacional sobre drogas 19 a 26 de junho

➔ 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:
08/06/2021

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: Vanesa Cristine
Köhler; Secretaria de Assistência Social - SAS: Titular:  Cleiton José Barbosa ; Secretaria de
Educação- SED: Titular: Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer e Suplente: Josiana de Souza;
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; Representante de estabelecimentos de
ensino superior, técnico ou profissionalizante:  Titular: Ana Maria Flores; DETRANS Suplente:
Melissa  Puertas Sampaio;   Segmento de defesa dos direitos humanos: Titular:  Victor Augusto
Scherer Pereira.

 Convidada: Delegada Regional da Polícia Civil – Dra Tânia Harada

 Justificativas de ausência: DETRANS: Titular:  Evelise Colin Holz da Silva;;  SES: suplente:
Katia Pessin; Secretaria de Proteção   Civil e Segurança Pública  –  SEPROT: Suplente  Paulo
Isaias Stremel de Almeida; SEGOV: Titular: Regiane Cristina Klug Patricio.

REGISTROS: 

• Verificado quórum necessário para realização da reunião

• Aprovação da ata da reunião anterior 

• Aprovação da pauta

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

Apresenta a convidada Dra Tânia Harada, Delegada Regional da Polícia Civil, dando boas vindas

e passando a palavra para a mesma.
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• Dra Tânia Harada, agradece pelo convite de participar da reunião e poder falar sobre o trabalho

realizado pela Polícia Civil e esclarece que a Polícia Civil atua no campo da investigação e fala

dos desafios enfrentados, que são muitos.  Que o grande desafio, está no número dos efetivos da

polícia para a região de São Francisco do Sul, Barra do Sul, Araquari, Itapoá e Joinville, que ainda

tem  o  desafio  dos  recursos,  trâmites  burocráticos,  instalações  físicas,  mas  que  com  muito

empenho,  vem se driblando estas dificuldades à fim de dar melhores condições para servir  a

comunidade. Que a instituição da Polícia Civil, se coloca  a disposição do COMAD para conhecer

o trabalho desenvolvido pelo conselho   e  assim poder  auxiliar  nas  demandas,  inclusive já é

realizada algumas ações na cidade, como blitz educativa, escolinha de trânsito, dentre outras com

diversos segmentos, pois acha importante ter parcerias e contar com o voluntariado em algumas

situações.  Que no início da pandemia,  a preocupação maior  foi  com o aumento da violência

doméstica, mas isso não ocorreu, evidencia que o Disque Denúncia aumentou. Que na cidade de

Joinville, o estelionato é muito grande, em especial o golpe do bilhete, no mínimo um por dia.

Fala que há uma preocupação maior com os idosos, devido com a peculiaridade da situação.  

• Roseli, fala que ficou surpreendida por não haver aumento da violência doméstica.

• Márcio, pergunta sobre a estatística dos índices de criminalidade.

• Dra Tânia Harada, explica que a gestão é dinâmica, com base nos índices, embora na pandemia

tenha decaído, a exceção fica por conta dos golpes/estelionatos que aumentaram 150% (cento e

cinquenta  por  cento),  devido a  mídias  sociais,  falsos  boletos,  alugueis  fraudulentos,  leilão de

veículos, extorsão via Internet.  Lembra que as Polícias Militar e Civil, têm uma boa convivência

e trabalham para servir a comunidade. Que os números 181 (cento e oitenta e um), 180 (cento e

oitenta) e 190 (cento e noventa), são números que recebem denúncia.

• Márcio fala da importância da parceria com a polícia e do aumento do consumo de álcool e outras

drogas por população com idade cada vez menor. Esclarece que o COMAD, tem a função de

orientar os segmentos desta área e ajudar nas políticas públicas que versam sobre o assunto. 

• Dra Tânia Harada, comenta  que em relação aos pequenos furtos, geralmente são realizados pelos

usuários de drogas e que não tem dúvida que este usuário deve ser tratado e que assim, esta

estatística tende a diminuir.   Encerra a fala devido a compromissos agendados e agradece ao

presidente do COMAD pelo convite de poder falar com os conselheiros e conhecer um pouco

mais sobre o conselho. 

• Semana Nacional sobre drogas 19 a 26 de junho, Márcio abre para sugestões. Roseli, sugere sobre

consciencialização nas escolas, através do uso de roupa branca, para marcar. Ana diz que a há uma

interação muito boa com a Rádio UDESC para divulgação e recomenda que deve haver definição

no  que  a  campanha  irá  focar  no  rádio  e  na  TV.    Sugere  que  seja  realizada  uma  reunião

extraordinária na próxima 3ª (terça) feira, dia 15 (quinze) de junho,  para discutir as ações da
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Semana Nacional sobre drogas. Colocado em votação e aceito por unanimidade dos presentes.

• Sobre as solicitações de credenciamento: Rosa de Saron, apresenta pendências na documentações

e  algumas  orientações  para  serem  providenciadas;   NSJ,  está  ok  e  O  Bom  Samaritano,  há

dificuldade no parecer devido a instituição não configurar como comunidade terapêutica.

• Em relação ao enquadramento da instituição O Bom Samaritano, Rodrigo sugere prazo de 90

(noventa) dias para a instituição se adequar. Colocado em votação, todos concordam, mas Roseli

fala que não deve haver “laudo provisório” e sim prazo para a regularização. Jeruslaine solicita

ajuda de Roseli e Rodrigo, para fundamentar parecer.

• Solicitado para os conselheiros que puderem, compor a comissão de visita/vistoria nas instituições

Opção de Vida e  Essência de Vida. Os conselheiros Roseli,  Márcio, Jeruslaine e Clainton se

colocaram a disposição para a visita na instituição   Opção de Vida e os conselheiros  Márcio,

Jeruslaine, Clainton e Victor para  a visita na instituição  Essência de Vida.

• Eixos I, II e III do Plano Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas, Márcio solicita que

as comissões dos eixos se organizem para se reunirem com o objetivo de debater sobre a situação

e as demandas de cada eixo, para posterior apresentação e debate no conselho.  

DELIBERAÇÕES:

 Visita Opção de Vida para dia 22/06/2021, às 08h30

 Visita Essência de Vida. 23/06/2021, às 08h30

 Márcio, verificará divulgação com a SECOM

 Reunião Extraordinária 3ª (terça) feira, dia 15 (quinze) de junho

PALAVRA LIVRE:

• Sem manifestação

ENCERRAMENTO:

Às 10h03, 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/zgc-kdoa-rnn 

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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