
                                            

 ATA  DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2017 DO COMAD

No dia 20 de novembro de dois mil e dezessete às oito horas e quarenta minutos,
na sala do colegiado, na sala de reuniões 08 no Centreventos Cau Hansen, após
verificação do quórum às 8:30 segunda chamada, foi  dado início a reunião do
COMAD. Estavam presentes: Paulo Manoel de Souza (SEGOV), José Carlos de
Camargo  e  Marlete  Maria  Cassete  Amorim  (SEPROT),  Ana  Maria  da  Costa
(DETRANS), Camila Silva (SSAUDE), Luciana Cabral e Sandro Minuzzio (SAS),
Josiana de Souza (Seducação), Milton Americo dos Santos e Romy Buhnemann
Dunzinger  (SEPUD),  Vanessa  Cristine  Köhler  (SESPORTE),  Raquel  Cruz  de
Souza  (ASSOCIAÇÂO  PAIS  E  PROFESSORES),  Rita  Paloma  Aizic  Soares
(ATENDIMENTO VIT. VIOLÊNCIA), Roseli Aparecida Consolaro Nabozny e Jacira
Elaine da Cunha Tavares (CASAS DE TRATAMENTO E GRUPOS AUTO-AJUDA),
Sadi José Goularte e Monica Elisa Heinzelmann (ÁREA DE PREVENÇÃO), Ana
Maria  Flores  (ENSIO  SUPERIOR  E  TECNICO  PROFISSIONALIZANTE),
Sebastião  João  Feltz  (MOVIMENTO  DA  JUVENTUDE),  Maria  Terezinha  de
Campos  (ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES),  perfazendo  doze  titulares  e  seis
suplentes.  ASSUNTOS: iniciou-se  a  reunião com a apresentação do grupo de
Narcóticos Anônimos – NA – através de três de seus integrantes com um breve
histórico e funcionamento desse Grupo de Auto-Ajuda, atual constituição e formas
de funcionamento, linha de ajuda e outras informações pertinentes a essa atuação
de  atuação  mundial;  Marlete  Amorim  informa  que  a  Procuradoria  Geral  do
Município fará a publicação da composição da nova diretoria e,  somente após
essa publicação e aprovação da nova diretoria encaminhará as  alterações das
proposições previamente discutidas com o acréscimo da OAB e Conselho Tutelar
em sua composição enquanto representação da sociedade civil e governamental,
respectivamente;  na  sequência  houve  leitura  e  aprovação  de  ofício  a  ser
encaminhado ao Conselho Estadual de Entorpecentes sobre evento realizado por
essa instância da qual nosso conselho não teve conhecimento prévio, além de
reencaminhar  o  FORMULARIO  CADASTRO  DO  COMAD  e  reforçar  nossa
solicitação de apoio para a qualificação de nossos conselheiros; criada comissão
especial  composta pelos conselheiros:  Camila  Silva,  José Carlos de Camargo,
Roseli  Aparecida  Consolaro  Nabozni  e  Sandro  Minuzzo  em  atendimento  a
solicitação de cadastramento junto ao COMAD da entidade: Instituição Evangélica
e Filantrópica “O Bom Samaritano”, a ser realizada no dia 29 de novembro; em
seguida a Comissão Eleitoral realizou o processo de eleição da nova diretoria e
havendo  número  reduzido  de  inscrições,  foi  eleita  por  aclamação  a  seguinte
diretoria  para  a  gestão 2017/2019:  Presidente:  José Carlos  de Camargo;  Vice
Presidente:  Sadi  José  Goularte,  1º  Secretario  Paulo  Manoel  de  Souza,  2º
Secretario  Maria  Terezinha  de  Campos;  ficou  acordado  ainda  a  realização  da
próxima reunião do COMAD no dia onze de dezembro em local a ser confirmado,
com  a  realização  de  reunião  de  confraternização  entre  os  Conselheiros,  não
havendo pauta específica, ficando cada participante responsável por trazer algum
gênero  alimentício,  sendo  apresentado  ainda  nessa  ocasião  o  calendário  de
reuniões para o ano de 2018. Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto
a tratar, o presidente Sadi encerrou a reunião. Eu José Carlos de Camargo lavrei a
presente ata que fica submetida à aprovação.
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