
Memória 75ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Outubro 2021

PAUTA:
1. Aprovação ata da reunião anterior 
2. Aprovação da Pauta
3.Reunião com gerência da Vigilância Sanitária (como ficou)
4. Considerações sobre o Fórum Municipal - eleição de representantes da sociedade civil para compor o 
COMAD
5.Votação sobre o retorno das reuniões presenciais
6. Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
19/10/2021

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; SED: Titular Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer;  Representante de
casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Suplente:  Rodrigo  de  Souza
Marques; DETRANS Suplente: Melissa Puertas Sampaio 

 Justificativas de ausência:   Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos
de ajuda:  Titular: Roseli Aparecida  Consolaro  Nabozny;   SEGOV:  Titular:  Regiane
Cristina Klug Patricio; SEPUD: Suplente: Isabelle Costa Luis; Secretaria de Proteção Civil
e Segurança Pública – SEPROT: Suplente: Paulo Isaias Stremel de Almeida.

    REGISTROS:

• Verificado quórum necessário para realização da reunião

• Aprovação da ata da reunião anterior (com ressalva para trocar CONVIVER por REVIVER)

• Aprovação da pauta

• O presidente Sadi, dá início a reunião cumprimentando a todos os presentes e passa a palavra
para para Jeruslaine que explica sobre a reunião marcada para o período da tarde deste dia com a
Vigilância Sanitária. Esclarece que esta reunião, tem por objetivo aproximar estes dois órgãos no
intuito da melhoria no atendimento e orientação das instituições e casas de tratamento acolhedoras
e grupos de ajuda. Foi aberto em plenária para ver quais conselheiros se colocavam  a disposição
para esta visita.   Colocam-se a disposição os conselheiros: Sadi, Jeruslaine, Vanesa e Rodrigo.

• Rodrigo  fala  da  importância  de  te  um   bom  contato  com  a  Vigilância  Sanitária  para  o
esclarecimento de dúvidas que surgem no dia a dia da instituição, como por exemplo a aquisição
de cortinas, qual material apropriado e indicado pelas normas que a  Vigilância Sanitária segue,
entre outras questões.

• Jeruslaine pergunta  a  Sadi,  como em anos  passados  era  a  relação  do  COMAD e  Vigilância
Sanitária,  Sadi  responde que foram realizadas  visitas  em conjunto e  isso facilitava muito as
orientações que deveriam ser repassadas para a instituição e que acha importante a retomada
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desta prática.

• Em  relação  ao  Fórum,Vanesa  coloca  que  na  última  plenária  foi  formada  a  COMISSÃO
PREPARATÓRIA DO FORUM MUNICIPAL DO COMAD pelos  conselheiros  Roseli,  Sadi,
Jeruslaine e Vanesa, que a data limite deverá ser até dezembro. Jeruslaine sugere a data de seis de
dezembro, Vanesa argumenta que seria melhor a data de sete de dezembro, por se tratar de terça
feira, dando mais tempo para a preparação. Colocado em votação, todos os presentes aceitaram a
data de sete de dezembro.

• Jeruslaine  sugere  o  período  de  dezesseis  de  novembro  à  vinte  e  seis  de  novembro  para  a
realização das inscrições do Fórum,  colocado em votação, todos os presentes aceitaram a data.

• Em relação ao horário, a sugestão foi ser realizado com início as 18h00.  Colocado em votação,
todos os presentes aceitaram a sugestão.

• Para  o  local  de  realização  do  Fórum,  sugerido  o  auditório  do  CBV de  Joinville,  onde  foi
realizado o Fórum anterior, por se tratar de localização central, de fácil acesso. Rodrigo coloca a
disposição o auditório da Opção de Vida, caso não se consiga outro local. Sadi, também sugere o
Centroeventos.  Colocado em votação, todos os presentes aceitaram a sugestão  do auditório do
CBV de Joinville.

• Para a palestra no dia do Fórum, Marieli sugere o nome de Marcio e Paulo,  Jeruslaine sugere
Nasser, todos ex conselheiros do COMAD. A plenária indicou os nomes Marcio e Paulo.

• Colocado em votação sobre o retorno das reuniões presenciais  e  todos os presentes optaram pela
reunião presencial. Rodrigo coloca a disposição o auditório da instituição Opção de Vida para a
realização da próxima reunião plenária, dia nove de novembro e por unanimidade dos presentes a
sugestão foi aceita.

• Mariele comunica que neste dia não poderá participar da reunião por estar de férias.

    DELIBERAÇÕES:
 Reunir comissão do Fórum
 Entrar em contato com CBV Joinville para solicitar auditório para realização do Fórum 

(Vanesa)
 Enviar carta por e-mail para conselheiros (Vanesa)
 Convidar Sr. Paulo e Sr. Márcio para realizarem palestra com o tema “ A importância da 

representatividade e atuação do conselheiro ”  no dia do fórum (Vanesa)

PALAVRA LIVRE:

• Jeruslaine solicita que na próxima reunião seja realizada uma avaliação em relação as ações do
COMAD no ano de 2021.

• Sadi reforçou a importância da participação de todos os conselheiros neste processo, para que
nenhum segmento fique sem representatividade no conselho e que todas as  cadeiras sejam ocupadas,
titulares e suplentes, porque assim as entidades são representadas e isso dá força na atuação do conselho.
Que mesmos os conselheiros que por força do regimento interno, não possam continuar representando
seus segmentos, que possam levar para suas entidades a importância da indicação de outros nomes para
representá-los .

ENCERRAMENTO:
Às 09h30, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo o Presidente COMAD  Sadi José 
Goulart (Representante de instituições que atuam na área de prevenção)

RECURSOS UTILIZADOS:

Plataforma Meet:   http://meet.google.com/hcv-spjq-tsu 

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT
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