
Memória 71ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Julho 2021 

PAUTA:
➔ Aprovação ata da reunião anterior
➔ Aprovação Pauta
➔ Palavra Prefeito Adriano Bornschein Silva 
➔ Avaliação da Semana Nacional sobre Drogas 19 a 26 de junho
➔ Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
13/07/2021

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,Suplente Paulo Isaias Stremel de Almeida ; Secretaria de Assistência Social - SAS: Titular:
Cleiton José Barbosa Suplente:  Marieli  Ciola  Kapfenberger ; 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;   Segmento de defesa dos
direitos humanos: Titular: Victor Augusto Scherer Pereira; SEGOV: Titular: Regiane Cristina Klug
Patricio.

 Convidado: Prefeito Adriano Bornschein Silva  e participação Secretário  da Saúde Jean Rodrigues
da Silva

 Justificativas de ausência: DETRANS: Titular: Evelise Colin Holz da Silva,  Suplente: Melissa
Puertas Sampaio;SES: suplente: Katia Pessin; 

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,

parabeniza a instituição Opção de Vida pelos seus 31 (trinta e um) anos de funcionamento e fala

da  importância  do  serviço  prestado  para  a  comunidade.  Rodrigo  agradece  as  palavras  do

presidente  do  COMAD  e  fala  da  importância  e  profissionalismo  da  equipe  que  trabalha  na

instituição. 
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•  Márcio esclarece a todos os presentes que o  Prefeito Adriano Bornschein Silva, foi convidado para

esta reunião e que ficará presente até o horário das 09 (nove) horas, devido sua agenda. Neste

momento,   apresenta  o  convidado  Prefeito  Adriano  Bornschein  Silva,  dando  boas  vindas,

agradecendo o mesmo pela visibilidade dado a este  conselho na Semana Nacional sobre drogas e

passa a palavra para o prefeito.

•  O Prefeito  Adriano Bornschein Silva, agradece pelo convite de poder estar conhecendo melhor o

COMAD e diz que é importante esta aproximação com o executivo e fala  que  olhar para o eco

sistema, para a educação,  são importantes para obtenção de ambientes que estimulem a convivência

sadia e que levam a uma consciencialização para a melhora de vida e longe das drogas.  Acha

importante  ações  de  prevenção nas  escolas,  cita  o  programa PROERD,  realizado em escolas

municipais, como também a fiscalização se faz necessária. Se diz solidário ao enfrentamento das

situações referentes a prevenção e orientação no enfrentamento ao uso das drogas e isso também é

uma situação de saúde pública. Que as ações para terem eficácia devem ser continuadas, para uma

mudança de cultura. Neste momento, passa a palavra para o Secretário  da Saúde Jean Rodrigues

da  Silva,  que  se  diz  também  solidário  com  o  trabalho  do  COMAD,  sabe  das  dificuldades

encontradas  e se coloca a disposição. O prefeito Adriano em conjunto com o secretário Jean,

apresentam a possibilidade de marcarem uma reunião com todos os secretários para que algumas

situações inerentes ao enfrentamento do combate ao álcool e outras drogas saem do papel e se

possa  elaborar  ações  efetivas,  mas  para  isso  solicita  ao  COMAD  elencar  quais  ações  são

necessárias  e  quais  secretarias  estariam  envolvidas  nestas  atividades,  pois  só  assim,  há

possibilidade de se fazer um bom planejamento. 

• Roseli, se apresenta e dirige a palavra ao prefeito, dizendo que trabalha a mais de 20 (vinte) anos

neste segmento e a presença do prefeito em uma reunião do COMAD, é uma conquista. Que

prevenção,  inserção  e  tratamento  dependem  também de  políticas  publicas,  que  devem estar

interligadas e deve-se ter cuidado nas ações e o COMAD trabalha para esta melhoria.

• O prefeito Adriano,  mais uma vez,  agradece o convite e se despede,  informando que fica no

aguardo do agendamento para uma posterior reunião. 

• Após  a  saída  do  prefeito  da  reunião,   Márcio  fala  para  os  conselheiros  da  importância  deste

momento para o COMAD, pois é o executivo se dispondo a ouvir o conselho e chama a atenção

que  em  nenhum  momento  se  falou  no  lado  financeiro,  mas  em  ações  importantes  para  as

atividades de enfrentamento ao álcool e outras drogas. Solicita aos conselheiros para que seja

realizada uma reunião extraordinária para o dia 27 (vinte e sete) de julho afim de organizar as

ações que serão propostas. Todos presentes concordam. 

• Claiton fala da força do CRAS, do fortalecimento junto a comunidade. 

• Mariele  concorda  e  lembra  que  a  pandemia  acabou  interferindo  um pouco  nos  atendimentos

presenciais.

• Em relação a Avaliação da Semana Nacional sobre Drogas 19 a 26 de junho, Márcio explica que
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foi realizada diversas ações, como entrevistas a rádios, programas de TV, acompanhamento na

incineração de drogas realizada pela ;Polícia Federal e demais órgãos de segurança, publicação de

material  de  divulgação  no  site  da  prefeitura.  Todos  os  conselheiros  presentes,  avaliam

positivamente  as ações desenvolvidas.

DELIBERAÇÕES:
 Repassar relação dos eixos e comissões por e-mail e/ou WhatsApp

  Reunião Extraordinária 3ª (terça) feira, dia 27 (vinte e sete) de julho

 Comissões deverão apresentar na Reunião Extraordinária as ações listadas como prioridades

PALAVRA LIVRE:

• Claiton parabeniza Márcio pelo grandioso trabalho

ENCERRAMENTO:

Às 10h00, 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/yor-amxv-enz 

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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