
Memória 73ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre

Drogas Agosto 2021

PAUTA:
1. Aprovação ata da reunião anterior por falta de quórum
2. Aprovação da Pauta
3. Motivos da transferência de data da reunião agendada com o prefeito e secretários.
4. Pedido de desligamento do Presidente do COMAD, conforme Lei Ordinária 7.691/2014, Art. 
14
5. Considerações sobre o direcionamento da composição da diretoria do COMAD
6. Prazos para realização do Fórum Municipal - eleição de representantes da sociedade civil para 
compor o COMAD.
7. Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
10/08/2021

Horário:
08:30 às 09:30

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:
 SES: Titular: Jeruslaine Roeder Espíndula; Secretaria de Proteção Civil e Segurança

Pública – SEPROT: Titular: Vanesa Cristine Köhler e Suplente: Paulo Isaias Stremel de
Almeida;  representante de instituições que atuam na área de prevenção:  Titular:
Sadi  José  Goulart  (durante   areunião);. SAS:  Suplente:  Marieli  Ciola  Kapfenberger;
DETRANS: Titular: Evelise Colin Holz da Silva; Suplente: Melissa Puertas Sampaio;
Segmento de defesa dos direitos humanos:  Titular: Victor Augusto Scherer Pereira;
SESPORTE: Reginaldo Antonio da Silva Campos; instituições que atuam na área de
reinserção de usuários de álcool e drogas: titular Márcio Rosa

 Justificativas de ausência:   SEPUD: Suplente: Isabelle Costa Luis; SED: Titular Eliene
de Jesus Figueiredo Souto Meyer e suplente Josiana de Souza. 

    REGISTROS:

• Verificado quórum necessário para realização da reunião

• Aprovação da ata da reunião anterior 

• Aprovação da pauta

• A vice presidente Jeruslaine, dá início a reunião comprimentando a todos os presentes e
chamando a atenção os motivos da transferência de data da reunião agendada com o
prefeito  e  secretários  se  deu  pelo  fato  da  reunião  extraordinária  do  conselho,  não
aconteceu por falta de quórum e como esta reunião era para as comissões apresentarem
suas considerações sobre as necessidades do COMAD, frente as demandas do município
e  estas  serem  apresentadas  ao  prefeito  e  secretários,  não  foi  possível  fazer   o
agendamento. Em relação ao fato do presidente Marcio Rosa, solicitar seu desligamento
do  conselho  devido  ao  impedimento  que  estabelece  o  Regimento  interno,  a  vice
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presidente  lê na integra a carta endereçada a diretoria do COMAD: Joinville, 09 de
agosto de 2021. Diretoria do Conselho Municipal de Políticas dobre Drogas – COMAD
Vice-Presidente  Jeruslaine  Roeder  Espíndula.  Eu,  Márcio  Rosa  portador  do  CPF
550.143.729-53, na qualidade de representante do segmento das instituições que atuam
na  área  de  reinserção  de  usuário  de  álcool  e  outras  drogas,  venho  por  meio  desta,
solicitar  meu  desligamento  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  —
COMAD,  com  embasamento  na  Lei  Ordinária  7.691/2014,  Art.  24,  que  indica  o
impedimento de ocupantes de cargo de confiança/e/ou função comissionada do poder
público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil, de compor o
quadro de conselheiro do COMAD. Atenciosamente. Assina Marcio Rosa (carta anexa).
Com  a  leitura  da  carta,  Jeruslaine  expoõe  a  motivação  do  presidente  em  pedir  o
desligameto do conselho e cede a palavra ao mesmo. Marcio, esclarece que assim, que
verificou a situação em desacordo com o Regimento Interno do Conselho, solicitou seu
desligamento para que os trabalhos continuassem da melhor forma possível. Lembra que
no  período  em  que  esteve  a  frente  do  conselho,  fez  o  possível  para  os  trabalhos
acontecessem de forma a dar visibilidade e importância ao conselho. Inclusive articulou
a reunião onde o prefeito Adriano Silva esteve presente e pode perceber a importância
do conselho para a cidade e sociedade joinvilense. Também lembra das ações realizadas
para  a  divulgação  do  COMAD,  na  Semana  Nacional  Sobre  Drogas,  dentre  elas  a
participação na Inceneração de uma tonela de drogas,  ato promovido entre a Polícia
Federal, Civil, Militar e o Poder Judiciário. Agradece todo o apoio recebido, no período
em que esteve a frente do conselho e se coloca a disposição para ajudar em qualquer
necessidade  que  o  conselho  tenha.  E  esclarece  que  em seu  lugar  como menbro  do
conselho, representante das instituições que atuam na área de reinserção de usuários de
álcool e drogas a Pastoral Antialcoólica indica o Sr. Mario Cesar Cardoso. (carta anexa).
Em  relação  a  composição  da  diretoria  do  COMAD,  será  realizada  consulta  a
procuradoria  do  município,  e  também  verificado  ao  Regimento  Interno  de  como
proceder,  uma  vez  que  esta  diretoria  encerra  um  ano  de  exercício,  podendo  ser
eleita/reconduzida   para  mais  um mandato  de  um ano.  Em relação  aos  prazos  para
realização  do  Fórum Municipal  -  eleição  de  representantes  da  sociedade  civil  para
compor o COMAD, observou-se que o conselho deverá nas próximas reuniões compor
comissão  para  a  organização do mesmo,  que  deverá  ser  relaizado em novembro ou
dezembro.

    DELIBERAÇÕES:

 Consulta procuradoria em relação a vacância do cargo e direcionamento da diretoria

 Consulta ao Regimento interno sobre a vacância do cargo e direcionamento da diretoria.

PALAVRA LIVRE:

• Evelise, Jeruslaine, Vanesa, Victor, lamentam a situação de desligamento do conselheiro
Marcio, pois como presidente do COMAD, conduziu os  trabalhos de forma objetiva, 
correta, entusiasmada e com responsabilidade social, procurando sempre conduzir os 
trabalhos da melhor forma possível. Desejam sucesso e o convite para que sempre que 
possível possa partricipar das reiniões de forma como ouvinte. 

ENCERRAMENTO:

Às 09h30, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela Vice Presidente COMAD
Jeruslaine Roeder Espíndula (SES)
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RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet: http://     meet.google.com/ixj-wrum-kts  

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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http://meet.google.com/ict-monx-vuc

