
                                            

 ATA  DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2017 DO  COMAD

No dia onze de setembro ás oito horas e quarenta e um minutos,  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 e da Comissão do 2º Fórum do COMAD, além dos representantes
governamentais: Paulo, Antonio, Nataniel, Marlete, Vera Lucia, Josiana, Daniela.
Representantes não governamentais: Roseli e  Maria  Terezinha, Jacira, Mônica,
Roseli, Marcio, Jacila, Denisia, Luiz Carlos, Ana Flores, todos assinaram a lista de
presença.1º. ASSUNTO:  2º Fórum de Eleição para os Conselheiros COMAD
2017-2019 - O presidente Sr. Sadi iniciou a reunião saudando a todos e começou
a falar sobre o Fórum , passando a palavra para a Srª Marlete, que fez a leitura
dos que foram eleitos no Fórum citando todos os nomes dos eleitos. Voltando a
palavra ao presidente Sadi, foi dito que ficou  03 segmentos sem Titular, quais
sejam:  “Instituição  que  atuam na  área  de  reinserção  de  usuários  de  álcool  e
drogas”; “entidades de atendimento a vítimas de crime e violência”; “entidades de
movimentos da juventude”. E, 06 segmentos sem Suplentes, quais sejam: “Casa
de Tratamento acolhedora e grupos de ajuda”; “Instituição que atuam na área de
reinserção de usuários de álcool e drogas”;  “Associação de Pais e Professores”;
“Estabelecimento de Ensino Superior”;  “entidades de atendimento a vítimas de
crime  e  violência”;  “entidades  de  movimentos  da  juventude”.2º.  ASSUNTO:
Vacância de representação em 03 segmentos – O grupo discutiu a forma de
compor  os  segmentos  em aberto,  após,  em consenso  ficou  deliberado  que  o
preenchimento dos segmentos, uma vez que observado tos os requisitos legais
para  a  realização  do  Fórum,  será  realizado  convite  para  entidades  que  se
inscreveram e não compareceram e para aquelas que não se inscreveram mas
compareceram no dia do fórum. Nesse sentido, restou, ainda, deliberado que o Sr
Marcio  da  Pastoral  anti-alcoólica  preencherá  a  vaga  de  titular  do  segmento
“Instituição que atuam na área de reinserção de usuários de álcool e drogas”; a
Srª Jacira da Opção de Vida, preencherá a vaga de Suplente do segmento  “Casa
de Tratamento acolhedora e  grupos de ajuda”.  Por  fim,  restou deliberado,  por
consenso,  que  até  a  próxima  reunião,  em  outubro,  seria  convidado  outras
entidades  para  participar  a  fim  de  tentar  compor  todos  os  segmentos  vagos,
quando será encaminhado para publicação do decreto de nomeação dos novos
Conselheiros, vindo a ser realizado a eleição para a Diretoria na próxima reunião.
3º. ASSUNTO:     Escolha e composição de Comissões – O Presidente conferindo
a palavra ao Sr. Paulo, que realizou a leitura da lista de comissões e informou
sobre a necessidade de todos fazerem parte  de uma comissão.  Essa decisão
restou  deliberada  para  compor  a  pauta  da  próxima  reunião.  3º.  ASSUNTO:
Palavra livre: Instigados a decidir sobre a data da nova reunião e horário, uma
vez que houve significativo absenteísmo em relação aos membros do governo,
restou  deliberado,  por  consenso,  que  será  mantida,  a  exemplo  do  mandato
anterior, a terceira segunda-feira de cada mês, às oito horas e trinta minutos, para
a reunião ordinária  do COMAD ,  sendo a próxima reunião agendada para dia
dezesseis de outubro em local a definir. Encerramento: Não havendo nada mais
nenhum assunto a tratar, o presidente Sadi encerrou a reunião. Eu Antônio Batista
lavrei a presente ata que fica submetida à aprovação.
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