
Memória 76ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

Novembro 2021

PAUTA:
1. Aprovação ata da reunião anterior 
2. Aprovação da Pauta
3.Resultado da reunião com gerência da Vigilância Sanitária 
4. Composição de relação das entidades/instituições/casas de acolhimento no território de Joinville
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:
09/11/2021

Horário:
08:30 às10:00

Local:  Comunidade Terapêutica
Opção de Vida, Estrada Boa 
Noite, 2752 – Pirabeiraba

CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD,
convoca conselheiros titulares e suplentes para 76ª Reunião ordinária que será realizada de forma
presencial obedecendo todos as normas de segurança de enfrentamento 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 Goularte;.  SAS:  Titular: Angela Andrea de França;  SED:  Titular
Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer Suplente: Josiana de Souza;  Representante de casas de
tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Suplente: Rodrigo de Souza Marques; SESPORTE:
Titular Reginaldo Antônio da Silva Campos .

 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;  SEPUD: Suplente: Isabelle Costa Luis;  SESPORTE:  Luis
Fernando da Rosa, SAS:  Suplente: Marieli Ciola Kapfenberger; Representante de estabelecimentos de
ensino superior, técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores.

    REGISTROS:

• Verificado quórum necessário para realização da reunião

• Aprovação da ata da reunião anterior 

• Aprovação da pauta

• O presidente Sadi, dá início a reunião cumprimentando a todos os presentes, faz agradecimento
especial a Rodrigo que cedeu as instalações do auditório da Opção de Vida para a realização da
reunião de novembro e passa a palavra para para Jeruslaine que explica sobre a reunião com a
Vigilância Sanitária,  esclarece que esta reunião, teve 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, que a reunião foi realizada em 19 (dezenove) de outubro e fizeram parte os
conselheiros : Sadi, Jeruslaine, Vanesa e Rodrigo e o gerente da  Vigilância Sanitária, Allisson e
fiscal Carlos. Que desta reunião ficou acordado que a partir de janeiro, a  Vigilância Sanitária e
COMAD realizarão visitas em conformidade com um calendário elaborado em conjunto, para
tanto o COMAD, deverá apresentar uma relação com as instituições a serem visitadas.
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• Rodrigo  fala  da  importância  de  ter  um   bom  contato  com  a  Vigilância  Sanitária  para  o
esclarecimento de dúvidas que surgem no dia a dia da instituição, que as visitas em conjunto
serão importantes para as instituições poderem se adequar. 

• Jeruslaine  informa  que  o  COMAD  tem  a  relação  de  06  (seis)  instituições  que  pediram
certificação junto ao conselho,  cita:  Essência de Vida,  Opção de Vida,  Vale da Luz,  O Bom
samaritano, NSJ Núcleo Sócio Terapêutico Joinville e Rosa de Saron. 

• Eliene sugere a oferta de cursos de formação para as instituições que apresentam inadequações.

• Vanesa fala da importância do COMAD como orientador para as instituições e casas de tratamento
acolhedoras e grupos de ajuda, que a aproximação com a  Vigilância Sanitária tem este intuito,
inclusive de sugerir e apontar cursos para a formação e aperfeiçoamento da equipe que trabalha
nestas instituições.

• Angela esclarece que em visita a algumas instituições, estas enfatizam que não necessitam do poder
público que o poder público é que necessita do serviço que elas prestam e que talvez, este seja, um
ponto a ser abordado. 

• Reginaldo,  chama  a  atenção para  a  necessidade  destas  instituições  se  aproximarem,  pois  no
pensamento de muitas,  a condição está satisfatória e lembra que estas instituições fazem um
trabalho que o município não tem condições de realizar. Acha importante primeiro haver uma
aproximação do COMAD, para depois realizar a visita em conjunto com a Vigilância Sanitária,
para  não  assustar,  pois  assim,  não  fica  estabelecido  uma  visita  de  cobranças  e  sim  de
proximidade, orientação.

• Sadi reforça que o intuito do COMAD é de promover e orientar as  melhorias no atendimento e
orientação das instituições e casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda.

• Em relação  ao  Fórum,Vanesa  informa  que  a  comissão preparatória  do  Fórum Municipal  do
COMAD composta pelos conselheiros Roseli, Sadi, Jeruslaine e Vanesa, prepararam o regimento
do Fórum 2021,  com base no regimento anterior e que os trâmites documentais estão sendo
providenciados.  Esclarece  que  a  data  acordada  anteriormente,  deverá  ser  revista,  devido  a
disponibilidade do local,   CBV de Joinville ser para 15 (quinze) de dezembro. Colocado em
votação a mudança de data e por unanimidade aceito a troca de data para a realização do Fórum.
Neste momento, Jeruslaine solicita colocar em votação o horário de início para as 17 (dezessete)
horas, devido solicitação realizada anteriormente pela conselheira Roseli.  Colocado em votação
e por unanimidade, aceito a troca de horário para início do Fórum.

• Devido a mudança de data, as inscrições para o Fórum deverão ocorrer de 22 (vinte e dois) de
novembro à  06 (seis) de dezembro para a realização das inscrições do Fórum,  colocado em
votação, todos os presentes aceitaram a data.

• Conforme ficou acordado em reunião anterior do COMAD, Vanesa esclarece que foi enviado via
e-mail  para  todos  os  conselheiros,  as  orientações  para  preenchimento  da  CARTA  DE
INDICAÇÃO  DO  REPRESENTANTE  DA  ENTIDADE,  também  esclarece  que  devido  a
mudança de data e horário, não pode realizar o convite para Sr. Paulo e Sr. Márcio palestrarem  o
tema “ A importância da representatividade e atuação do conselheiro ” na abertura do Fórum  e
que agora com a data definida irá realizar o convite.

• Colocado em votação sobre a reunião de dezembro ser presencial e antecipada para o dia 06
(seis) de dezembro, devido as providências relativas ao Fórum,  todos os presentes optaram pela
reunião presencial e antecipação da data da reunião de dezembro. Reginaldo coloca a disposição
sala de reuniões da SESPORTE, para a realização da próxima reunião plenária, dia 07 (sete) de
dezembro e por unanimidade dos presentes a sugestão foi aceita. Vanesa enfatiza a importância
da presença de todos os conselheiros nesta reunião.
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    DELIBERAÇÕES:
 Conselheiros irão enviar por e-mal, nomes das instituições conhecidas
 Convite para Sr. Paulo e Sr. Márcio
 Providências pertinentes a realização do Fórum

PALAVRA LIVRE:
- Sem manifestação

ENCERRAMENTO:
Às 10h00, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo o Presidente COMAD  Sadi José 
Goularte (Representante de instituições que atuam na área de prevenção)

RECURSOS UTILIZADOS:

- Nada a registrar

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT
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