
 Memória 81ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas  

26 de abril 2022, referente mês MAIO

PAUTA 

1. Aprovação ata da reunião anterior ;

2. Aprovação da Pauta;

3. Fórum Complementar (divulgação);

4. Votação para Reunião Extraordinária  referente a Escolha da Comissão de Eleitoral para a eleição 
da nova diretoria COMAD 2022/2023

5. Reunião CONEN/SC

6. Palavra livre.

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:

Data:
26/04/2022

Horário:
9:00 às 10:30h

Local:  
SESPORTE - Arena Joinville

CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD,
convoca conselheiros titulares e suplentes para 81ª Reunião Ordinária que será realizada de forma
PRESENCIAL, conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho, que em 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 .

PARTICIPANTES:

 SAS Suplente:  Marieli  Viola  Kapfenberger;   SES:  Titular:  Jeruslaine  Roeder  Espíndula;  ;
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 Jr; 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; 

 Justificativas  de ausência:   SEPROT Titular:  Vanesa Cristine  Köhler,  SAS  suplente:  Marieli  Ciola
Kapfenberger

 Convidados:   Presidente CONEN/SC Fernando Henrique da Silveira; Coordenadora do CONEN/SC
Camilla Bregue Daniel dos Santos e ACOMTESC Mateus Mantovani da Luz   

REGISTROS:

 Verificado quórum necessário para realização da reunião

 Aprovação da pauta

 Sr  Sadi,  presidente  do  COMAD,  inicia  a  reunião  desejando  boas  vindas  a  todos  os
presentes. Após faz menção ao Fórum Complementar que ocorrerá no dia .... e convida a
todos os conselheiros presentes a promoverem a divulgação do fórum. Incentiva q sejam
realizados contatos com as organizações da sociedade civil que não foram preenchidas as
vagas  no  último  fórum.  Reforçou  que  as  vacâncias  referem-se  aos  seguintes
seguimentos:entidades de representação de movimentos da juventude, entidades de atendimento a
vítimas de crime e violência,  entidades de atendimento a vítimas de crime e violência e  segmento
de defesa dos direitos  humanos. A conselheira Jeruslaine, representante da saúde, lembra a
todos os conselheiros representantes governamentais sobre a necessidade de estarem no
fórum complementar o exercerem as funções relacionadas a eleição. 

 Sr Sadi traz para a discussão a possível necessidade de realização de reunião extraordinária
para dia 13 de maio, para tratar da pauta referente a organização da Semana Nacional de



Políticas  sobre  Drogas.  Coloca  o  tema  para  aprovação  da  plenária,  que  aprova  por
unanimidade.

 Sem mais pautas relacionadas ao COMAD Joinville, Sr Sadi passa a palavra ao presidente
do  CONEN  /SC  para  dar  inicio  a  reunião  do  CONEM,   com pautas  relacionadas  as
demandas do Estado.

 Por solicitação do Sr ... , Presidente do CONEN / SC todos os presentes se apresentam. Os
participantes  dos  demais  municípios,  q  acompanharam  a  reunião  no  formato  online,
também  são  apresentados.  Sr  ...  discorre  sobre  a  função  do  CONEN,  importância  da
participação  e envolvimento dos conselheiros nas ações dos conselhos municipais. Relatou
também obre a  estratégia utilizada pelo CONEN que é de realizar as reuniões itinerantes
como forma de auxiliar  no fortalecimento dos Conselhos Municipais de Políticas sobre
Drogas do Estado.  Nesta reunião foram tratados assuntos como: criação do COMAD Barra
Velha;  credenciamento  de  comunidades  terapêuticas  no  CONEN;  apresentação  da
Acomtesc, através de software para as Comunidades terapêuticas; parceria com a UDESC,
curso de administração pública,  será realizado diagnóstico do conselho como forma de
auxiliar no fortalecimento do mesmo; reunião do CONEN c o MP. Presidente do CONEN
agradeceu  o  espaço  na  reunião  do  COMAD  Joinville  e  se  colocou  a  disposição  para
participar  de  uma  reunião  futura,  com  mais  tempo  para  discussões  dos  assuntos  do
município. Convida a todos para participarem da próxima reunião do CONEN.

    DELIBERAÇÕES:

- contato dos conselheiros as entidades com vacância na representação deste conselho.

- reunião extraordinária, dia 13 de maio para  Escolha da Comissão de Eleitoral para a eleição da nova 
diretoria COMAD 2022/2023

PALAVRA LIVRE:
- Sr Sadi agradece a presença de todos os conselheiros.

ENCERRAMENTO:
Às 10h030, 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:
- datashow, computador, caixa de som e celular 

REGISTRO DA ATA:

Jeruslaine Roeder Espíndula (vice presidente COMAD / SES)


