
ATA DE REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

No dia trinta e um de agosto de dois mil e quinze realizou-se na sala de ensino da

Guarda Municipal com início às 14:00 horas e término às 15:30 horas a reunião

ordinária  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas  –  COMAD.  Após

verificação do quórum, que contou com doze participantes sendo: nove titulares,

dois  suplentes  e  um visitante,  conforme lista  de  presença anexa.  Na ocasião,

informou-se a ausência justificada dos seguintes conselheiros que enviaram e-mail

à Secretaria Executiva: Luiz Alves Castanha (encaminhou suplente Reinaldo P.

Gonçalves), Ana Maria Flores e Daniel Tomazoni, Luciana Cabral (suplentes não

compareceram para substituição). Na ocasião não houve aprovação de ATA tendo

em vista a decisão da Plenária de aprová-las nas reuniões ordinárias da terceira

segunda-feira  de  cada  mês.  Dando  início  às  discussões  do  dia,  o  Conselho

continuou a pauta da última reunião em 20/08/2015, realizando as alterações do

Regimento  Interno  com  base  nas  orientações  do  Memorando  SEI  nº

0152733/2015  –  PGM.UAD.  Desta  forma,  as  seguintes  modificações  foram

aprovadas pelo Conselho: nos incisos II, VII, XVII e XIX, do artigo 3º remeteram-se

todos à Lei inserindo a expressão “da Lei nº 7.691/2014”. No artigo 5º, parágrafo

1º, alterou-se a redação destacando que a permissão para “uma” recondução de

mandato aos Conselheiros do COMAD. Destacou-se à Plenária que a alteração

dos membros do Conselho deverá ser solicitada pela entidade representativa à

Secretaria  Executiva,  esta  por  sua  vez,  deverá  encaminhar  via  Memorando  a

alteração do decreto de nomeação à Procuradoria e à Secretaria de Governo.

Com relação a necessidade de manifestação da Secretaria da Fazenda sobre a

porcentagem reservada ao FUNPRED, a Plenária solicita à Secretaria Executiva

que encaminhe pedido de informação via memorando ao Secretário da pasta. Por

fim, a Plenária também solicita um modelo de Regimento Eleitoral para base do
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Conselho que deverá finalizar as alterações do regimento com estas informações.

Conselheiro Reinaldo prontificou-se a trazer na próxima reunião do Conselho o

modelo  do  Conselho  Municipal  das  Associações  de  Moradores  de  Joinville

(COMAM).   Conselheira  Roseli  também sugeriu,  que  nesta  no  regimento  seja

prevista  a  criação  de  uma  comissão  eleitoral  responsável  pelos  trâmites  da

eleição, sendo que, quem fizer parte desta comissão, não poderá ser candidato

aos  cargos  da  diretoria  do  Conselho.  As  sugestões  previstas  nesta  ata  serão

votadas  na próxima reunião do  Conselho,  dada  falta  de  quorum mínimo para

aprovação.  Por  fim,  dado  adiantamento  da  hora,  encerrou-se  a  reunião,

confirmando agenda para o próximo encontro no dia vinte e um de setembro de

dois mil e quinze, às quatorze horas, na Casa dos Conselhos da Secretaria de

Assistência Social, situado na Rua Afonso Penna, nº 840 – Bucarein, esquina com

a Avenida Procópio Gomes. Eu, Aislan Breitkreitz, dato, lavro e assino a presente

ata que fica sujeita à aprovação do Conselho.

Joinville, 31 de agosto de 2015.

Aislan Breitkreitz
Coordenador da Unidade de Políticas 

sobre Álcool e outras Drogas
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