
Memória 86ª Reunião Ordinária do COMAD – 
Conselho Municipal de Política sobre Drogas  

13 de setembro 2022 

PAUTA
1. Leitura da ata da reunião anterior
2. Aprovação ata da reunião anterior
3. Justificativas de ausência
4. Aprovação da Pauta
5. Apresentação das vistorias Rosa de Saron / Vale da Luz
6. Apresentação serviços da rede SES/SAS
7. Informes
8.Escolha do coordenador das Comissões temáticas (I- Prevenção II- Tratamento III- Fiscalização)
9. Palavra Livre

Data: 13/09/2022 Horário: 08h:30 às 10:30h Local:  SESPORTE - Arena Joinville

 CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD,
convoca conselheiros titulares e suplentes para 86ª Reunião ordinária que será realizada de forma
PRESENCIAL, conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho.

PARTICIPANTES: Vanessa Cristina Leal Miranda (SEGOV); Vanesa Cristine Köhler (SEPROT);
Jeruslaine Roeder Espindula (SES); Ângela Andrea de França (SAS); Cassia de Fátima Camargos
de Oliveira (DETRANS); Laura Maria da Costa Neves (Segmento Associação de Moradores);
Guilherme Mertz da Costa (SESPORTE) ; Segmento casa de tratamento acolhedoras e grupos de
auto ajuda Titular Rodrigo de Souza Marques, suplente Roseli Apareida Consolaro Nabozny; SAS
suplente:  Marieli  Ciola  Kapfenberger,  suplente  (SES)  Kátia  Pessin;  Israel  Welter  (SEPUD),
suplente (SEPUD) Eliete Maria de Souza Kress.

Ausências  justificada:  Ana Maria Flores  (Segmento  Estabelecimentos de Ensino Superior,
Técnico ou Profissionalizante) , Mário Cesar Cardoso (segmento instituições que atuam na área de
reinserção de ácool e outra droga), Lucas Nathalio de Lima (OAB/SC Subcessão Jlle).

REGISTROS:   

 Verificado quórum necessário para realização da  da reunião.

 Justificativas de ausência

 Leitura da ata da reunião anterior 

 Aprovação da ata da reunião anterior 

 Jeruslaine  dá  boas  vindas  a  todos  os  presentes  e  informa  que   a  visita  de  vistoria
(06/09/2022) ao comunidade terapêutica Vale da Luz, transcorreu de forma normal, sendo
que a comissão deu parecer favorável ao registro no conselho.

 Que a vistoria a comunidade Rosa de Saron, precisou ser reagenda para 12/09/2022 e que
na vistoria apresentou alguns ítens a serem  discutidos pela comissão e que o relatório será
apresentado na próxima reunião.

 Dando prosseguimento a pauta, passado a palavra para Ângela, que apresenta o serviço da
Assistência Social,  Centro Pop.

 Angela  inicia  a  fala  dizendo  que  é  muito  importante  poder  falar  e  contextualizar  este
serviço,  porque  na  maioria  das  vezes  as  pessoas  não  compreendem  a  importância  e
realmente o objetivo dele.  Explica que se trata  de uma unidade pública voltada para o
atendimento  especializado  à  população  em situação  de  rua.  Oferta,  obrigatoriamente,  o
Serviço  Especializado  para  Pessoas  em  Situação  de  Rua,  que  realiza  atendimentos
individuais e coletivos, que  Centro POP representa espaço de referência para o convívio



social  e  o  desenvolvimento  de  relações  de  solidariedade,  afetividade  e  respeito.  Essa
unidade também funciona como ponto de apoio para pessoas que moram e/ou sobrevivem
nas  ruas.  Promove  o  acesso  a  espaços  de  guarda  de  pertences,  de  higiene  pessoal,  de
alimentação e provisão de documentação, que o endereço do Centro Pop pode ser usado
como referência do usuário. Público Atendido são jovens, adultos, idosos e famílias que
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Destaca-se que crianças e
adolescentes podem ser atendidos pelo Serviço somente quando estiverem em situação de
rua acompanhados de familiar ou pessoa responsável. O serviço pode ser acessado de forma
espontânea pela pessoa em situação de rua, a qualquer momento. Pode também ser acessado
por encaminhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, por outros serviços
da assistência social ou de outra política públicas e por órgãos do Sistema. Que infelizmente
há  muita  resistência  das  pessoas  em aceitar  o  Centro  Pop,  há  discriminação  com este
público, mas que é de suma importância para o município poder contar com este tipo de
serviço. Para melhor entendimento, apresenta folder informativo sobre “Pessoa em situação
de rua, como ajudar?”, disponibilizado também peloWhatsApp dos conselheiros. Angela
relata que as situações muitas vezes são muito difíceis, mas enfatiza que este serviço é de
suma  importância  para  a  cidade  e  para  os  usuários,  pois  são  pessoas  que  estão  em
vulnerabilidade social e necessitam de um olhar mais humanizado, e que a forma de ajuar
não é dando esmolas, daí a importância da população saber dos serviços.  E que a cidade
também oferece os serviços, do Restaurante Popular, com três refeições diárias que podem
ser acessados.  

  Jeruslaine  informa que  devido  ao  tempo  da  reunião  estar  esgotado  sugere  para  que  a
próxima reunião, em outubro seja apresentado as Comunidades Terapêuticas e na reunião de
novembro os serviços da SES, colocado em votação e por unanimidade todos aceitaram.

 Como também não houve tempo para dar prosseguimento  a escolha do coordenador das
Comissões temáticas (I- Prevenção II- Tratamento III- Fiscalização), ficando este ítem para
a reunião de novembro, colocado em votação e por unanimidade todos aceitaram.

     DELIBERAÇÕES: 

 Para próxima reunião, apresentação das Comunidades Terapêuticas. 

 Apresentação relatório Visita/vistoria CT Rosa de Saron realizada em 12/09/2022

 Vanesa irá agendar reunião com Vigilância Sanitária 

PALAVRA LIVRE: - Sem manifestação 

ENCERRAMENTO: Às 10h30, nada mais havendo a tratar, a presidente do conselho, 
Jeruslaine agradece a presença de todos os conselheiros e dá por encerrada a reunião.

RECURSOS UTILIZADOS: - sala SESPORTE/ Cadeiras / Mesas / notebook pessoal (Vanesa 
Köhler) 

REGISTRO DA ATA: Vanesa Cristine Köhler (SEPROT) 


