
 

Memória 80ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas

ABRIL 2022

PAUTA:
1. Aprovação ata da reunião anterior 
2. Aprovação da Pauta
3. Reposta ao Ofício recebido do MPSC, sobre situação NSJ
4. Providências para Fórum complementar
5. Encaminhamentos referente solicitação de utilização de peças publicitárias 
6. Ações propostas para Semana Nacional de Políticas sobre Drogas
7. Colocar em votação antecipação da reunião Ordinária do dia 10 de maio para o dia 26 de abril 
de forma presencial, devido a visitação do presidente do CONEN/SC Sr. Fernando Henrique da 
Silveira e Coordenadora do CONEN/SC Sra. Camilla Bregue Daniel dos Santos. 
8.Palavra livre

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
12/04/2022

Horário:
08:30 às10:00

Local:  
SESPORTE/ARENA JLLE

Rua Inácio Bastos, 1084 Bucarein

CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD,
convoca conselheiros titulares e suplentes para 80ª Reunião ordinária que será realizada de forma
PRESENCIAL, conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho.

PARTICIPANTES:
 SAS:  Titular: Angela Andrea de França;  SES:  Titular: Jeruslaine Roeder Espíndula e suplente:  Katia

Pessin; SEPROT: Titular: Vanesa Cristine Köhler ; representante de instituições que atuam na área
de prevenção: Titular: Sadi José Goularte;; DETRANS titular: Evelise C. Holz da Silva; SESPORTE
Titular: Reginaldo Antonio da Silva Campos;  Representante de casas de tratamento acolhedoras e
grupos de ajuda: Rodrigo de Souza Marques; 

 Justificativas de ausência:    Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda:
Titular: Roseli Aparecida Consolaro Nabozny;Representante de estabelecimentos de ensino superior,
técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores; SAS suplente: Marieli Ciola Kapfenberger

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 agradece ao conselheiro
Reginaldo pela cessão do espaço para a realização do reunião.

• Sadi solicita que a comissão que fez a visita no NSJ, relate sobre a situação. 

• Jeruslaine, Kátia e Vanesa, expõe que a visita realizada no NSJ, se deu pelo fato de ofício
recebido  do  MPSC,  e  que  embora  o  processo  tenha  sido  arquivado,  foi  realizada
diligência.   Neste momento, é passado a documentação para a plenária ler. Explicado que
a visita transcorreu  de forma tranquila e todos os pontos foram respondidos com clareza.
Sadi lembra que na resposta que a instituição deu ao MPSC através de oficio, foi bem
fundamentada e explicativa.

• Dando  prosseguimento  a  pauta,  Sadi  explica  que  foi  solicitado  por  José  Carlos  (antigo



conselheiro) a utilização de peças publicitárias do COMAD para divulgação na cidade de João
Pessoa/PB.  Vanesa  relata  que  a  solicitação  foi  repassada  para  SECOM  para  parecer,  e  foi
respondido que não há problemas, mas que o conselho deverá solicitar a atualização da imagem
visual da PMJ, via SEI e isto está providenciado.

• Com relação  as  ações  propostas  para  Semana Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas,  foi
discutido a realização de ações de divulgação do COMAD nas atividades já programadas
pela PMJ, principalmente as envolvidas com esporte e educação. Também foi indicado a
realização de divulgação no shopping Mueller (conforme realizado em anos anteriores) 

• Evelise sugere divulgação no CONECTA JOINVIILE, que é realizado a cada trimestre
nas escolas da rede municipal de ensino

• Votação por unanimidade aceito/aprovado a antecipação da reunião Ordinária do dia 10
de maio para o dia 26 de abril de forma presencial, devido a visitação do presidente do
CONEN/SC e Coordenadora do CONEN/SC . 

    DELIBERAÇÕES:

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

- Providenciar local para realização da 80ª Reunião Plenária (Vanesa)

- Verificar datas de renovação das instituições inscritas no COMAD (Vanesa)

- Programação SESPORTE (Reginaldo)

-Verificar autorização shopping Mueller
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:
- sala SESPORTE/ Cadeiras / Mesas / 

REGISTRO DA ATA:

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT)


