
 

  

Memória 79ª Reunião Ordinária do 
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas 

MARÇO 2022 

 

PAUTA: 

1. Aprovação ata da reunião anterior  

2. Aprovação da Pauta 

3. Avaliação da participação do COMAD na SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO 

ALCOOLISMO 

4.Encaminhamentos para Fórum complementar, instituir comissão organizadora e redefinir data 

5. Colocar em votação formato reunião presencial ou online 

6. Palavra livre 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 
08/03/2022 

Horário: 
08:30 às10:00 

Local:  Reunião Virtual 

plataforma Google Meet 

 
CONVOCAÇÃO: A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD, 
convoca conselheiros titulares e suplentes para 79ª Reunião ordinária que será realizada de forma 
VIRTUAL, conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho. 

PARTICIPANTES: 

• SES: Titular: Jeruslaine Roeder Espíndula  SEPROT: Titular: Vanesa Cristine Köhler e Suplente: Paulo 

Isaias Stremel de Almeida; representante de instituições que atuam na área de prevenção: Titular: 

Sadi José Goularte;.  SED Suplente: Josiana de Souza;   Representante de estabelecimentos de ensino 

superior, técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores; SAS suplente: Marieli Ciola 

Kapfenberger; DETRANS titular: Evelise C. Holz da Silva e suplente Melissa Puertas Sampaio 

• Justificativas de ausência: Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: 

Suplente: Rodrigo de Souza Marques; Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de 

ajuda: Titular: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny; SAS: Titular: Angela Andrea de França; 

 

REGISTROS: 

• Verificado quórum necessário para realização da reunião 

• Aprovação da ata da reunião anterior  

• Aprovação da pauta 

• Presidente Sadi, dá boas vindas a todos os presentes na reunião e justifica que terá que se ausentar 

da reunião e por isso solicita alteração da ordem da pauta, para que a comissão do Fórum 

complementar, seja instituída no início da reunião. Todos os  presentes  sinalizaram de forma 

positiva sobre a solicitação. Desta forma, foi colocado em aberto a constituição da comissão, 

colocaram-se a disposição para compor a comissão: Sadi, Jeruslaine, Vanesa e Ana. De forma 

unânime, aceito e instaurada a comissão. Desta forma, Sadi se despede e passa a condução da 

reunião para a  vice presidente do conselho Jeruslaine que  dará prosseguimento a reunião .   A vice 

presidente cumprimenta a todos os presentes  e solicita a correção do nome de Marilei como 

suplente da SES, pois a mesma é suplente da SAS. Em seguida, dá sequencia a pauta da reunião e 

passa a palavra para Vanesa apresentar de forma simplificada os encaminhamentos do Fórum 

Complementar, que será realizado em maio dia 17 (dezessete) (conforme disponibilidade 

de datas do CBVJ) devido as vagas dos representantes dos segmentos da sociedade civil 

não terem sido preenchidas no Fórum de 2021. Que após a instauração da comissão 

Preparatória do Fórum Complementar nesta reunião, será realizado uma reunião desta 

comissão para tratar dos trâmites para a realização do Fórum. 



 

• Dando prosseguimento a pauta, Jeruslaine dá início a  avaliação da participação do COMAD na 

SEMANA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ALCOOLISMO e fala que foi uma 

semana bem produtiva, que houve a participação de diversas secretarias e  o COMD teve 

representatividade através das atividades desenvolvidas, que houve também a participação 

de políticos e do prefeito da cidade, demonstrando assim, a importância do tema. O 

COMAD, através de seus conselheiros se colocaram a disposição para a realização de diversas 

ações que envolviam as secretarias e segmentos dos quais representam neste conselho 

• Marieli, enfatiza que pela SAS, foi realizada várias atividades, que embora não seja um tema de 

fácil abordagem e por ainda se estar vivenciado um período de pandemia, houve um bom trabalho 

orientativo para a população, cita a região de Pirabeiraba (uso problemático do álcool) como bom 

exemplo disso. Lembra ainda, da importância de se estabelecer uma forma contínua de 

comunicação/informação deste tema. 

• Jeruslaine chama a atenção para uma atividade do CAPS AD aberta ao público, realizada para as 

famílias que foi muito legal e enriquecedora.  

• Evelise expõe que as atividades do EPTRAN nas escolas teve a parceria com a Polícia Civil, houve 

conversa com as crianças,  abordagem dos pais  na entrada e saída das escolas e entrega de material 

de educativo nas escolas. 

•  Ana Flores, expõe que a entrevista na rádio UDESC com a psicóloga do CAPS AD, foi muito 

produtiva e esclarecedora e que gostaria de fazer outra entrevista sobre o tema. 

• Jeruslaine lembra que a programação No CEU Aventureiro ficou prejudicada devido ao mau tempo 

(forte chuva com alagamento em diversos pontos da cidade), dificultando a participação da 

comunidade. 

• Vanesa expõe que na CVJ, na roda de conversa “Troca de Saberes”, foi realizado com a participação 

do COMAD e diversas instituições, que foi muito proveitoso. 

• Jeruslaine fala que embora a organização da semana tenha sido muito em cima da data prevista da 

realização, pode-se dizer que foi produtiva e positiva, pois os objetivos foram alcançados. 

• Vanesa sugere que para a SEMANA NACIONAL de Políticas sobre Drogas no mês de junho, seja 

realizada as mesmas atividades. 

• Colocado em votação formato presencial ou online da próxima reunião e por unanimidade aceito o 

formato presencial. 

 

    DELIBERAÇÕES: 

- Reunião da Comissão Preparatória do Fórum 

- Dar prosseguimento com trâmites para realização do Fórum Complementar (documentação SEI) 

- Providenciar local para realização da 80ª Reunião Plenária 

 

PALAVRA LIVRE: 

- Sem manifestação 

ENCERRAMENTO: 

Às 10h00, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pela vice Presidente COMAD (SES 

Jeruslaine Roeder Espíndula)   

RECURSOS UTILIZADOS: 

   meet.google.com/wqq-dysn-chu 

REGISTRO DA ATA: 

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT) 

 

http://meet.google.com/wqq-dysn-chu

