
Memória 83ª Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas JUNHO 2022

PAUTA:
1. Leitura da ata da reunião anterior
2. Aprovação ata da reunião anterior
3. Aprovação da Pauta
4. Apresentação dos conselheiros, com início de mandato em 01/06/2022
5. Apresentação Calendário das reuniões II Semestre/2022
6.Colocar em votação prorrogação de reunião ordinária para dia 13 de julho, devido prazo 

regimental, ELEIÇÃO.
7. Colocar em votação o local (SESPORTE – ARENA JOINVILLE) para realização das 

próximas reuniões
8. Comissão Eleitoral: Considerações sobre eleição nova Diretoria
9. Solicitação de Renovação de credenciamento NSJ, composição de comissão para vistoria à 

instituição
10. Palavra livre

Data: 14/06/2022 Horário: 08:30 às10:00 Local: SESPORTE/ARENA JLLE

 CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD,
convoca conselheiros titulares e suplentes para 83ª Reunião ordinária que será realizada de forma
PRESENCIAL, conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho.

Participantes: SAS suplente: Marieli Ciola Kapfenberger; SES: suplente: Kátia Pessin; SEPROT:
Titular:  Vanesa Cristine  Köhler  ;  Comissão  Eleitoral:  Titular:  Sadi  José  Goularte;;  DETRANS
titular: Evelise C. Holz da Silva; Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de
ajuda: Titular Rodrigo de Souza Marques;
Justificativas de ausência: Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda:
Suplente:  Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozny;  Representante  de  estabelecimentos  de  ensino
superior, técnico ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores;  SES titular: Jeruslaine Roeder
Espindula

REGISTROS: 

- Verificado quórum necessário para realização da reunião

- Leitura da ata da reunião anterior

- Aprovação da ata da reunião anterior

- Aprovação da pauta - Sadi, dá boas vindas a todos os presentes na reunião

-  Sadi  passa  a  palavra  para  Vanesa  que  explica  que  o  decreto  de  nomeação  será  publicado  com data
retroativa com inicio em 01/06/2022,  pois ainda falta algumasindicações  das  secretarias  para compor o
quadro de  nomeação. Em seguida solicita que todos os membros presentes se apresentem indicando seu
nome e segmento e/ou secretaria que representam.

- Após apresentação de todos os presentes, é apresentado o calendário das reuniões para o 2º semestre de
2022, indicando que as reuniões ocorrem na segunda terça feira de cada mês, com horário de 08h30 para
primeira chamada e 8h45 em segunda.

- Dando prosseguimento a pauta, colocado em votação e por unanimidade aceito prorrogação de reunião
ordinária do mês de julho para o dia 13, devido prazo regimental para eleição.

-  Colocado  em votação  e  aceito  por  unanimidade  o  local  (SESPORTE  –  ARENA JOINVILLE)  para
realização das próximas reuniões do conselho.

-  A Comissão Eleitoral  representada por Sadi,   explica sobre eleição para nova Diretoria,  que todos os
titulares do conselho podem se candidatar e faz convite para que os interessados se candidatem, enviando
sua inscrição por e-mail e passa a palavra para Vanesa, que lê o edital da eleição para todos os presentes, e
ainda esclarece que há alternância na presidência entre os representantes da sociedade civil organizada e
representantes do poder público. Que a última presidência foi ocupada por representante da sociedade civil
organizada e que para este mandato, deverá ser governamental.
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- Dando prosseguimento a pauta da reunião, Vanesa apresenta a solicitação de renovação de credenciamento
NSJ, e esclarece que após o envio da pauta a comunidade terapêutica Essência de Vida, também solicitou a
renovação, também expõe que há 05 (cinco) instituições credenciadas no COMAD e uma instituição que fez
a solicitação mas não foi aprovada. Explica a tramitação de solicitação de renovação. Em seguida, realizada
a composição de comissão para vistoria à instituição NSJ (Kátia/Jeruslaine/Laura/Elenice) e Essência de
Vida (Vanesa/Laura/Rodrigo/Lucas).

- Rodrigo pergunta se há um check list, onde uma via fique com a instituição e outra com o COMAD, com
as considerações sobre a vistoria e indicado que já existe e realizado o procedimento, mas que pode-se
melhorar.

- Sadi agradece a todos os presentes pela participação e encerra a reunião. 

DELIBERAÇÕES: 
- Dar prosseguimento com trâmites para realização da eleição
- Verificar datas de renovação das instituições inscritas no COMAD
- Comissões irão se reunir e verificar a data para as vistorias
- E-mail: edital eleição, atribuições de cada membro da diretoria
-Verificar documentação apresentada pelas instituições e apresentar para as comissões
- Atividades Semana Nacional de Políticas sobre Drogas

PALAVRA LIVRE: 
- Sadi, solicita que Vanesa envie por e-mail as  competências de cada membro da diretoria para que
todos tenham clareza das atribuições dos cargos, também fala da importância do COMAD frente as
instituições e ao poder público. Fala ainda da importância das comissões temáticas para o bom
desenvolvimento  das  ações  do  conselho.  E  dá  boas  vindas  e  deseja  boa  sorte  para  todos  os
conselheiros, em especial aos novos conselheiros, pois apesar de ser uma tarefa árdua devido aos desafios,
é também gratificante.
- Vanesa fala sobre algumas atividades que o COMAD vai realizar referente a Semana Nacional de
Políticas sobre Drogas, nas escolas e na Câmara de Vereadores de Joinville. Solicita ainda, que na ausência
do titular, o suplente compareça nas reuniões.

ENCERRAMENTO: Às 10h00, nada mais havendo a tratar,  Sr Sadi agradece a presença de 
todos os conselheiros e dá por encerrada a reunião.

RECURSOS UTILIZADOS: - sala SESPORTE/ Cadeiras / Mesas 

REGISTRO DA ATA: Vanesa Cristine Köhler (SEPROT) 


