
Memória 87ª Reunião Ordinária do COMAD – 
Conselho Municipal de Política sobre Drogas  

11 de outubro 2022 

PAUTA
1. Leitura da ata da reunião anterior
2. Aprovação ata da reunião anterior
3. Justificativas de ausência
4. Aprovação da Pauta
5. Resultado da reunião com a Vigilância Sanitária (04/10/2022) referente as vistorias
6. Apresentação relatório Rosa de Saron 
7. Apresentação Comunidades Terapêuticas
8.  Colocar  em votação,  escolha comissão de vistoria  permanente  com número de 04 conselheiros (02
representantes  governamentais  e  02  representantes  da  sociedade  civil  organizada)  mais  01  de  cada
representação, para que se possa ter sempre alguém para substirtuir o conselheiro que por ventura não
possa comparecer no dia da vistoria.
8. Informes
9. Palavra Livre

Data: 11/10/2022 Horário: 08h:30 às 10:10h Local:  SESPORTE - Arena Joinville

CONVOCAÇÃO:  A diretoria do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD, convoca
conselheiros titulares e suplentes para 87ª Reunião ordinária que será realizada de forma PRESENCIAL,
conforme deliberação da última reunião ordinária do conselho.

PARTICIPANTES:  (SEGOV) titular:  Vanessa Cristina Leal Miranda;  (SEPROT) titular: Vanesa Cristine
Köhler;  (SAS) titular:  Ângela Andrea de França  ;  (DETRANS) titular:  Cassia de Fátima Camargos de
Oliveira; (Segmento  Associação de Moradores)  titular:  Laura  Maria  da  Costa  Neves;  (SESPORTE)
suplente: Érico Augusto Machado; (Segmento casa de tratamento acolhedoras e grupos de auto ajuda)
titular: Rodrigo de Souza Marques, suplente Roseli Apareida Consolaro Nabozny; (SED) titular: Pauline
Von Scharten; (Segmento Estabelecimentos de Ensino Superior, Técnico ou Profissionalizante) titular: Ana
Maria Flores; (OAB/SC Subseção Jlle) titular: Lucas Nathalio de Lima 

Ausências  justificada:  (SAS)  suplente:  Marieli  Ciola  Kapfenberger;  (SEPUD) titular:  Israel  Welter,
suplente: Eliete Maria de Souza Kress; (Segmento Instituições que atuam na Área de Prevenção) titular:
Elenice Rodrigues ; (SES) titular: Jeruslaine Roeder Espindola, suplente:  Kátia Pessin; (SECULT) titular:
Heloíza Dias Viana de Castro Strapazzon.

REGISTROS:   

Verificado quórum necessário para realização da  da reunião.

1. Leitura da ata da reunião anterior

2.  Aprovação da ata da reunião anterior

3.  Justificativas de ausência

4. Aprovação da Pauta

Rodrigo vice presidente dá boas vindas a todos os presentes e informa que presidirá a reunião, pois a
presidente do conselho está de férias.

5. Rodrigo  comunica  que  a  reunião  com a  gerência  e  coordenação  de  fiscalização  da  Vigilância
Sanitária,  foi  produtiva  e  que  foram  alinhadas  algumas  ações  em  conjunto,  referente  a
Comunidades Terapêuticas. Foi entregue pelo COMAD, lista das CTs que estão credenciadas no
conselho e a vigilância sanitária apresentou lista de solicitação junto ao órgão, do qual  pode-se
verificar que existem algumas instituições que não eram de conhecimento deste conselho e que por
isso posteriormente serão realizada visitas nestes locais.

6. Que a vistoria a comunidade Rosa de Saron, no dia 12/09/2022, apontou algumas adequações a
serem  realizadas pela instituições: as orientações apresentadas no ano de 2021,  foram supridas
parcialmente,  devendo  a  instituição  adequar  o  armazenamento  das  medicações  dos  usuários,



conforme legislação vigente (etiqueta com dados: nome/data nascimento/ medicação e prescrição);
apresentar Projeto técnico/Plano de trabalho; apresentar cronograma de atividades; apresentar escala
da equipe técnica atualizada com a carga horária de cada profissional; apresentar modelo de ficha
individual  do  residente  e  o  plano  individual  de  atendimento  (PIA),  utilizados  pela  instituição;
apresentar  Alvará  Sanitário  do  consultório  odontológico;  apresentar  Inscrição  no  Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDI (devido à permanência de 02 senhoras acima dos
60 anos de idade);   dado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de recebimento do relatório.
Também foi  oferecido  orientação  técnica  para  a  instituição,  colocado  a  disposição  contato  de
Whatsapp do vice-presidente (segmento casa de tratamento acolhedoras e grupos de auto ajuda).

7. Dando  prosseguimento  a  pauta,  passado  a  palavra  para  Roseli,  que  apresenta  o  serviço  das
Comunidades Terapêuticas (PowerPoint), iniciando com :  

Comunidade Terapêutica:  De onde vem,  como está  e  para  onde vai  /  Na busca da eficácia  no
acolhimento. História/origem: 
 O grupo de Oxford 
 O modelo de tratamento indicado pelos Alcoólicos Anônimos (AA) 
 Modelo de Minnesota 
 O Modelo Synanon 
 Maxwell Jones:  a experiência de comunidade terapêutica para distúrbios mentais. 

 Introdução das CTs no Brasil 

 Políticas Públicas sobre Drogas, uma longa caminhada até o Marco Regulatório / Legislação
Nacional para Cts

 Lei nº 12.868 de 15 de outubro de 2013 

 Resolução CONAD nº 001 - 19/08/2015 

 Marco Regulatório das CTs (Resolução CONAD 001/2015) 

 Tipos  de  Cts  no  mundo:  rurais/urbanas;  públicas/privadas;  religiosas/não  religiosas;
democráticas/hierárquicas; equipe: profissionais/“ex adictos”/mista

 Caracterização metodológica :
 CT: acolhimento voluntário de dependentes químicos; critérios de admissão, readmissão e
permanências definidas; possibilidade de abandono da CT sem constrangimento por parte da
equipe;  valores  cobrados  definidos  previamente,  e  mantidos  apo´s  acolhimento;  modelo
psicossocial,  convivência  entre  pares  como  elemento  terapêutico;  reabilitação  física  e
psicológica; respeito á orientação religiosa e sexual.
 Projeto Terapêutico: tempo máximo definido, orientado por PAS; fases co foco específico;
critérios  definidos  de  alta  terapêutica;  sistema  de  sanções  definido,  não  incluindo  castigos
físicos  ou  constrangimento  moral,  e  sem  restrição  de  alimento,  sono  ou  higiene  pessoal;
encaminhamento para serviços de saúde quando necessário e cumprimento das recomendações
médicas;  não  administração  de  medicamentos  controlados  sem  receita  médica;  resgate  à
cidadania e foco na reinserção social; programa de ressocialização e de acompanhamento pós-
tratamento.  / Recursos necessários /
 Modelos  de  tratamento:  psicoterapia;  internação;  grupos  de  mútua  ajuda;  ambulatorial;
acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso/ diferentes serviços / 
 Comunidades  Terapêuticas  –  pontos  a  melhorar:  necessidade  de  pesquisas  sócio
demográficas  e  de efetividade comprovada;  capacitação permanente;  regulamentação para  o
serviço  dos  profissionais  (monitores)  que  atuam  no  segmento;  atuação  interdisciplinar  e
intersecional; melhorias contínuas na legislação sobre drogas. 

Roseli esclarece que as Cts encontram bastante dificuldade no município, pois não são consideradas
dentro da RAPS, que isto deveria ser revisto, pois há legislação que indica que elas fazem parte do
serviço;

Angela,  também expressa  dificuldades  para  acesso dos serviços,  referente  a  usuários  do serviço
Centro Pop

Vanesa sugere que após a apresentação dos serviços relacionados a Saúde, a ser realizado  na próxima
reunião do conselho (novembro/2022), este assunto seja abordado, uma vez que nesta oportunidade



estará sendo apresentado os serviços do município.

8. Dando  prosseguimento  a  reunião,  Rodrigo  coloca  em  votação,  escolha  comissão  de  vistoria
permanente com número de 04 conselheiros (02 representantes governamentais e 02 representantes
da sociedade civil organizada) mais 01 de cada representação, para que se possa ter sempre alguém
para substituir o conselheiro que por ventura não possa comparecer no dia da vistoria que deverá
contar com número mínimo de 03 (três) conselheiros. Conselheiros representantes governamentais:
Jeruslaine,  Vanesa e  Ângela  conselheiros  da sociedade civil  organizada:  Rodrigo,  Roseli,  Laura.
Colocado em votação e por unanimidade aceito.

     DELIBERAÇÕES: 

 Para próxima reunião, apresentação serviços SES e escolha do coordenador das Comissões temáticas
(I- Prevenção II- Tratamento III- Fiscalização)

  Envio de convite para a instituição  Rosa de Saron participar de capacitação que será realizada pela
SAS/  Angela 

PALAVRA LIVRE: - Sem manifestação 

ENCERRAMENTO: Às 10h10, nada mais havendo a tratar, o vice presidente do conselho, Rodrigo 
agradece a presença de todos os conselheiros e dá por encerrada a reunião.

RECURSOS UTILIZADOS: - sala / Cadeiras / Mesas / TV (SESPORTE) / 02 notebooks pessoal  
(Vanesa Köhler) 

REGISTRO DA  ATA: Vanesa Cristine Köhler (1ª secretária) 


