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ATA  DA   28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE  2017 DO   COMAD

Aos dezessete dias do mês de julho  de  2017,no auditório II da Casa dos Conselhos,
após verificação do quórum às 8:30 segunda chamada, foi  dado início a reunião de julho
do COMAD. Estavam presentes: Sadi, Presidente do Conselho, além dos representantes
governamentais: Paulo, Ana Dias e  Camila. Representantes não governamentais: Roseli
e Terezinha. 1º. ASSUNTO:  Visita de Inspeção na Comunidade Terapêutica Essência
de Vida: O Presidente  Sadi  e  Camila  (Saúde)  relataram sobre  visita  de inspeção na
Comunidade terapêutica Essência de Vida. Segundo Sadi a entidade estava em  perfeitas
condições de funcionamento, muito  bem  organizada e em dia  com as documentações
obrigatórias.  Roseli  falou sobre a instituição. 2º. ASSUNTO:  Fórum do COMAD:  Paulo
explicou o Regimento  do  Fórum que  será  realizado na  Câmara de Vereadores,  no  dia
29 de agosto  do  corrente, a  partir das  17 horas com  o  credenciamento.  Segundo
Paulo está  sendo  providenciada uma equipe para  ajudar. Será  preciso  um grupo de
aproximadamente  25 pessoas e somente  poderão  compor a Comissão  organizadora,
membros   que  não  serão   candidatos  à   próxima  composição.   Terezinha  e  Roseli
sugeriram convidar membro  do  Conselho Estadual  de Entorpecentes – CONEN.  Roseli
passou o contato do Presidente Marcos Mey. Paulo  colocou que é  preciso  marcar uma
reunião  extraordinária para apresentar  documento final. Segundo Paulo no  convite será
inserido o link para inscrição.  Roseli  questionou a inserção de entidades sem  estatuto
Social. Paulo colocou  que é para  resguardar o Conselho no caso de alguma entidade
querer  impugnar  o  Fórum.   3º.  ASSUNTO:   Repasse  da  Comissão de  Prevenção:
Segundo Terezinha a Comissão  deveria  se reunir   após a reunião do COMAD, mas
devido a falta das  participantes não  será  possível. Luciana está de férias, Vanessa de
atestado e Ana Flores  de licença prêmio.  Ana Dias passou os  nomes das escolas  e
colocou que as datas estão  sendo  aguardadas pela Secretaria Municipal de Educação.
Roseli questionou se é mesmo viável, já que a  gestão  do COMAD será mudada  e
colocou sobre a escola Tereza Mazzoli  que já está  inserida no Programa Jovens de
Atitude  o  qual   já   trabalha  o  assunto.  Terezinha  colocou  que  as   palestras  serão
providenciadas  pelas  Unidades  Básicas  de  Saúde  –  UBS   de   cada   bairro.   4º.
ASSUNTO:  Diversos: A  reunião  extraordinária será  no dia  7 de agosto, 8:30. Sadi  vai
verificar a possibilidade de espaço na Casa dos Conselhos. Roseli sugeriu solicitar ao
Administrador do Grupo do COMAD no whatsapp para  atualizar, pois têm muitos nomes
que não  fazem parte  há muito tempo.  Encerramento:   Não havendo mais nenhum
assunto, o Presidente Sadi declarou encerrada a reunião. Eu, Terezinha de Jesus dos
Passos elaborei a presente ata que fica  submetida à  aprovação. 
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