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Memória 70ª Reunião Extraordinária do 

COMAD – Conselho Municipal de Política sobre Drogas  
Junho 2021 

 

PAUTA: 

➔ Aprovação ata da reunião anterior 

➔ Aprovação pauta 

➔ Divulgação da Semana Nacional sobre Drogas, de 19 a 26 de junho 

➔ Palavra livre 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO: 

Data: 

15/06/2021 

Horário: 

08:30 às 09:30 

Local: 

Vídeo conferência 

CONVOCAÇÃO: Tendo sido todos os membros do COMAD regularmente convocados nos 

termos do Art. 6º, § 1º, do Capítulo III , do Regimento Interno instalou-se a reunião com a 

presença dos Conselheiros que esta ata subscrevem. Fica consignada a participação de 

Conselheiros via vídeo conferência, considerando as medidas para enfrentamento da pandemia de 

COVID-19. 

PARTICIPANTES: 

• Representante de casas de tratamento acolhedoras e grupos de ajuda: Suplente: Rodrigo de 

Souza Marques; Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública – SEPROT: Suplente: 

Vanesa Cristine Köhler; Representante de estabelecimentos de ensino superior, técnico 

ou profissionalizante: Titular: Ana Maria Flores; Representante instituições que atuam na 

área de reinserção de usuários de álcool e drogas: Titular: Marcio Rosa; SEPUD: Suplente: 

Isabelle Costa Luis; SAS: Suplente: Marieli Ciola Kapfenberger 
Justificativas de ausência: SED: Titular: Eliene de Jesus Figueiredo Souto Meyer e suplente: 

Josiana; Representante de instituições que atuam na área de prevenção: Titular: Sadi José 

Goulart. 

REGISTROS: 

• Aprovação da ata da reunião anterior  

• Aprovação da pauta 

• Presidente Márcio, dá boas vindas a todos e agradece a participação na reunião que tem como 

objetivo alinhar as ações de divulgação da Semana Nacional sobre Drogas, de 19 a 26 de 

junho 

• Enfatiza a importância desta semana e também a preocupação de fazer uma boa divulgação 

para a população de Joinville, lembra que há muitas ações a serem realizadas pelo COMAD, 

incluindo a participação do conselho em ato de incineração de drogas a ser relizado em data 

e local a ser definido (Polícia Federal/ Judiciário/Polícia Civil). Relembra que a conselheira 

Roseli, sugeriu esta ação para que o Comad se fizesse representado.  
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• Ana, comunica que esteve em contato com a SECOM, conversou com Kleber e Mariana, que 

assinalaram que será realizada algumas ações para divulgação da Semana Nacional de Drogas. 

• Marcio, informa que esteve na SECOM, conversando com Thiago Boeing – Secretário, e que 

este sinalizou positivamente para a produção de material de divulgação, vídeo e rádio. 

• Ana esclarece que quando a SECOM, produz mídia, ela dispara para todos da imprensa da cidade, 

que assim, a divulgação é ampla. 

• Vanesa pergunta sobre autorização de uso do material dos anos anteriores, se haverá nescessidade 

de utilização. Márcio esclarece, que não há problemas em utilizar, porém a SECOM irá 

confeccionar novo material e este que deverá ser utilizado. 

• Ana indica que  a Rádio UDESC, terá em sua programação, uma reportagem especial sobre a 

Semana Nacional de Drogas e sinaliza que irá enviar 04 (quatro) perguntas para o presidente do 

COMAD responder.  

• Márcio pergunta para Ana, se há possibilidade de fazer uma entrevista com alguma instituição, que 

possa relatar o atendimento realizado nestas instituições, pois julga ser importante as diversas 

esferas deste contexto serem ouvidas/conhecidas. Ana esclarece que no momento não há tempo 

hábil para fazer esta entrevista, devido ao número reduzido de sua equipe e que muitos ainda estão 

em treinamento, pois iniciaram na rádio a pouco tempo. 

• Rodrigo se pronuncia para relatar que vai entrar em contato com Sr. Anelisio, da TVBE, para  

solicitar espaço na programação, para divulgação. Pois acredita da importância de se falar neste 

assunto, devido ao aumento do consumo de drogas. 

• Marieli diz que neste período de pandemia, não percebeu um aumento significativo no consumo de 

drogas, mas percebeu o aumento do quantitativo de moradores de rua e de sua vulnerabilidade. 

• Ana sugere que seja colocada na frente/jardim da Prefeitura, placa de divulgação  Semana Nacional 

de Drogas, senão para este ano, mas que seja previsto para o próximo ano. 

DELIBERAÇÕES: 

• Aguarda confirmação da participação do COMAD no ato de incineração de drogas. 

• Material de divulgação, cartaz, vídeo e rádio, produção SECOM 

• Reportagem especial, Rádio UDESC 

• Márcio irá verificar possibilidade de reportagem em alguma emissora de tv. 

• Rodrigo irá verificar possibilidade de divulgação, na TVBE 

PALAVRA LIVRE: 

• Sem manifestação 

ENCERRAMENTO: 

Às 09h30, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente COMAD Márcio 

Rosa (Reinserção de Usuários) 
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RECURSOS UTILIZADOS: 

Plataforma Meet: http://meet.google.com/fya-ykdu-gkt  

REGISTRO DA ATA: 

1ª Secretária: Vanessa Cristine Köhler (SEPROT) 
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