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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/05/2017 – 14:00

Aos oito dias do mês de maio de 2017, às 14hs00, deu-se o início a quarta reunião do

ano, do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas, na Casa do Conselho, sita à

rua Joaquim André, 895, com a presença dos conselheiros: Cristiane Roberta Sebastião

Mathias, Ailine dos Santos Bastos, Adarlete A. Santiago Diehl, Ismael Forte Valentim e

José Nelson Ferreira. Também participou o representante do CREAS II, Rodrigo Trevisan

Brunelli. 1) EXPEDIENTE: Leitura das Atas das reuniões de 13/02/2017, 13/03/2017 e de

10/04/2017. 2) INFORMES: o coordenador, prof. Ismael falou sobre o Plano Decenal do

CMDCA, que também apresenta problemas quanto a sua execução, e também da sua

participação  na  Reunião  de  líderes  dos  conselhos  (COMAD,  CMDCA,  CMAS,  CMI,

COMDEF, e COMCULT), em reunião realizada no dia 29 de abril e que outra reunião será

realizada no dia 19 de maio, sobre o ciclo de palestras da ABRAMD nada foi comentado.

Rodrigo  (representante  do  CREAS  II,  falou  sobre  o  evento  (FAÇA BONITO.  Proteja

nossas crianças e  adolescentes)  sobre  ações de Combate  ao Abuso e  à  Exploração

Sexual  de  Crianças  e  Adolescentes  com  a  seguinte  programação:  hoje,  8  de  maio,

exibição do filme:  Anjos  do  Sol,  18  de maio,  palestra  e  mesa redonda,  19  de maio,

apresentação  do  plano  e  20  de  maio,  passeata.  Foi  comentado  também  sobre  o

Seminário que a Secretaria da Saúde realizará no dia 25 de maio, na Câmara Municipal,

sobre o tema: “A droga na contemporaneidade: as possíveis intervenções”. Também no

dia 26 de maio haverá um evento organizado pela Secretaria de Saúde, coordenado pela

Saúde Mental, com palestra e caminhada. Logo após a leitura das atas, compareceu o Sr.

Sidney de Azevedo Mascellani, 2.º sargento da PM, que passará a representar a Polícia

Militar no Conselho, tão logo haja a publicação do Diário Oficial do Município.  3) ORDEM

DO DIA: A) Regimento Interno – constava da ordem do dia, uma alteração, e não pode

ser votada por falta de quorum.  B) Reunião com o Prefeito – dia 29/05 às 15:30 horas,

onde cobraremos dele (prefeito)  uma posição quanto ao GT, e para isso contamos a

presença de todos. C) Foi comentado a programação e divulgação da XVII Semana sobre

o Álcool e outras Drogas e aprovação dos flyers e cartazes que foram encaminhados para

a sua confecção. Eu  José Nelson Ferreira, secretário do COMAD, lavrei a presente ata

que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo coordenador prof. Ismael Forte

Valentin e pelos Conselheiros presentes.
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