
Memória 74ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Setembro 2021

PAUTA:
1. Aprovação ata da reunião anterior
2. Aprovação da Pauta
3. Credenciamentos
4. Direcionamento da composição (eleição presidente entre representantes não governamentais, 
devido vacância do cargo) e recondução da diretoria do COMAD 2021/2022
5. Considerações sobre o Fórum Municipal - eleição de representantes da sociedade civil para 
compor o COMAD.
6. Palavra livre 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
14/09/2021

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   representante  de
instituições  que  atuam  na  área  de  prevenção:  Titular: Sadi  José  Goulart;.  SAS:
Suplente:  Marieli  Ciola  Kapfenberger;   Segmento de defesa dos direitos  humanos:
Titular: Victor Augusto Scherer Pereira;  SEPUD: Suplente: Isabelle Costa Luis;  SED:
suplente  Josiana  de  Souza.;   Representante de casas de tratamento acolhedoras e
grupos de ajuda: Titular: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny

 Justificativas de ausência:   Representante de casas de tratamento acolhedoras e
grupos de ajuda:Suplente:  Rodrigo  de  Souza  Marques;  Representante  de
estabelecimentos de ensino superior, técnico ou profissionalizante:  Titular: Ana Maria Flores.
SEGOV: Titular: Regiane Cristina Klug Patricio

 Convidado/ Ouvinte : Marcio Rosa

    REGISTROS:

• Verificado quórum necessário para realização da reunião

• Leitura  e  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  (com ressalva  para  corrigir  erro  de
digitação)

• Aprovação da pauta

• A vice presidente Jeruslaine, dá início a reunião cumprimentando a todos os presentes e
relata que foram realizadas visitas para fins de credenciamento junto a este conselho, nas
instituições “Vale da Luz” e  “Bom Samaritano”, que a comissão das vistas foi composta
por Marcio, Roseli, Jeruslaine e Kátia, solicita para Roseli  relatar o que foi observado
nestas  visitas.   Roseli  relata  que  os  dois  coordenadores  da  instituição  receberam a
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comissão  muito bem e explica que na  visita  realizada na instituição “Vale da Luz”,
observou-se  que  a  estrutura  é  simples  e  organizada,  que  a  parte  burocrática,  como
documentos  está  em dia,  tanto  que possuem convênio SENAPRED e   CONVIVER,
porém  o  plano  de  atividades  e  o  plano  terapêutico,  apresentam  fragilidade  na  sua
elaboração.   Ressalta  que alguns ambientes  não condizem com a sua utilização,  que
alguns aspectos sanitários devem ser revistos, que a instituição demonstra interesse em
melhorar. Sugere para que a certificação apresente ressalvas na aprovação, para que no
próximo ano na renovação, seja verificado se a instituição tomou as devidas providências
para se adequar, conforme orientação: em relação as normas de moradia e  prontuário
(exigência legal). Jeruslaine solicita para Roseli descrever estas orientações no parecer
da comissão e coloca em votação a aceitação do parecer da comissão, todos os presentes
aprovam. Sadi pergunta para Roseli, se estas orientações poderão ser realizadas junto a
instituição, Roseli responde que a função do COMAD é orientar demonstrando o que a
legislação determina e onde buscar as informações, mas a responsabilidade em relação a
adequação é da instituição. Sadi, lembra que em anos anteriores um fiscal da Vigilância
Sanitária, também acompanhava a comissão nas visitas e sugere que seja retomada esta
prática, para melhoria dos trabalhos. Em relação a visita realizada na instituição “O”Bom
Samaritano”, relata Roseli, que a comissão observou que apesar dos responsáveis pela
instituição,  terem  boa  vontade  e  coragem,  não  recomendam  a  certificação,  pois  a
instituição não apresenta as condições mínimas para atuar como comunidade terapêutica,
que foi realizada uma primeira visita, onde verificou-se as condições e foram dadas as
orientações  para  que a  instituição procurasse se  adequar,  mas  que na segunda visita
realizada, não foi apresentado nenhuma mudança. Por este motivo, a comissão mantém
parecer  desfavorável  para  a  certificação  e  a  plenária  indagada  por  Jeruslaine,  por
unanimidade segue o parecer da comissão. Jeruslaine relata que devido a vacância do
cargo de presidente do conselho, foi verificado no Regimento Interno do COMAD e
solicitado junto a procuradoria do município, através de memorando orientações sobre
como proceder nesta situação.   Diante disto, e baseado no Regimento Interno, Art. 39 -
Inciso I - que as matérias incluídas na ordem do dia, serão aprovadas por maioria simples
dos membros do conselho, para suprir a vacância do cargo da presidência do COMAD,
verificou-se a possibilidade de em reunião plenária eleger candidato dos  representantes
não governamentais.  Vanesa pergunta a plenária,  se alguém tem algum entendimento
contrário  ou  sugestão  ao  proposto,  Josiana  declara  que  em  outro  conselho  algo
semelhante  ocorreu  em  relação  a  vacância  de  conselheiro  e  o  procedimento  foi
semelhante.   Sendo assim , solicitou-se aos conselheiros titulares presentes na reunião
quem gostaria de colocar-se a disposição para ocupar a vaga, para que se pudesse colocar
em votação.  Roseli Aparecida Consolaro  Nabozny, conselheira titular  representante de
casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda,  esclarece  que não tem a mínima
condição por falta de tempo, pois tem muitos compromissos. O conselheiro titular  Sadi
José Goulart, representante de instituições que atuam na área de prevenção, colocou seu
nome à disposição e não havendo nenhum outro nome,  realizada a votação com todos
os  presentes  e  por  unanimidade da plenária  votado pela  aprovação do nome para  a
presidência. Em relação a diretoria,  que teve sua posse em 03 de agosto de 2020, e
segundo Regimento Interno, Art. 50, que possibilita o mandato por mais um ano, foi
colocado em votação a possibilidade da recondução da mesma diretoria para mais um
ano, sem objeção por parte dos conselheiros presentes, foi aceito por unanimidade dos
conselheiros  presentes  a  recondução  da  diretoria,  que  fica  assim  denominada:
Presidente:  Sadi  José  Goulart  (representante  de  instituições  que  atuam  na  área  de
prevenção)  Vice-Presidente:  Jeruslaine  R.  Espíndula  (SES)  1ª  Secretária:  Vanessa
Cristine  Köhler  (SEPROT)  2º  Secretário:  Victor  Augusto  Scherer  Pereira  (CDDH).
Sobre o Fórum Municipal - eleição de representantes da sociedade civil para compor o
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COMAD,  foi  composta  comissão  a  fim  de  fazer  as  tratativas  pertinentes  a  sua
organização e execução, membros: Sadi, Jeruslaine, Vanesa e Roseli.

    DELIBERAÇÕES:

 Emitir parecer das instituições/certificado 2021

 Marcar reunião com a gerência da Vigilância Sanitária Municipal, a fim de alinhar 
ações referente as visitas nas instituições

 Reunir comissão do Fórum
PALAVRA LIVRE:

• Sadi, sugere que os conselheiros convidem pessoas da comunidade que tem interesse no
tema tratado por este conselho,  que é Política sobre Drogas para participarem das 
reuniões do COMAD, afim de conhecerem o trabalho realizado e posteriormente poder 
mostrarem interesse em fazer parte do mesmo. 

• Jeruslaine agradece a todos os conselheiros pelo trabalho realizado e lembra que 
grandes desafios estão pela frente.

ENCERRAMENTO:

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

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet: http://  meet.google.com/ufy-jjxu-hth  

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)
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