Reunião ordinária do COMAD - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas,
realizada em 04 de dezembro de 2013, com início às 14h20, com a presença dos
conselheiros representantes da Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal
da Educação, Secretaria Municipal da Família e Bem Estar Social, Ordem dos
Advogados do Brasil, Confederação das Indústrias do Estado de São Paulo e Entidades
Religiosas. Justificou ausência a conselheira representante da Comunidade Terapêutica
Instituto Nova Vida. Ausência não justificada dos representantes da Secretaria
Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Secretaria Municipal
de Defesa e Cidadania, Conselho Tutelar, Polícia Militar, da Comunidade e do Instituto
de Reabilitação e Prevenção em Saúde Indaiá. A reunião se realizou em uma das salas
da Casa dos Conselhos, localizada à Rua da Primavera, nº. 10, Bairro Pompéia.
A reunião iniciou com a reflexão sobre o orçamento para o ano de 2014. O
Conselheiro Valdir informou que em 2013, não foi utilizado o recurso destinado à
aquisição de equipamentos no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), poderá ser
solicitada a transferência desse valor para outras necessidades do Conselho, através de
ofício, contendo a devida justificativa. A Conselheira Antonia sugeriu que uma
comissão analise as necessidades do Conselho e as possibilidades de aquisição para que
sejam apresentadas ao Plenário para apreciação e votação. O Conselheiro Gerson
informou que os certificados do curso oferecido pelo DENARC estão na Casa dos
Conselhos e poderão ser retirados pelos participantes. Avaliação das atividades
realizadas pelo COMAD em 2013: as ações realizadas foram importantes, porém o que
sobressai é a ausência não justificada dos conselheiros, durante o ano foi enviado
comunicado como prevê o regimento, porém não houve o retorno satisfatório, sendo
assim, serão acrescentados às atas os órgãos representantes presentes, os ausentes com
justificativa e os ausentes sem justificativa, com objetivo de motivar a participação de
todos os representantes; a participação do Presidente, Sr. Gerson, no Projeto de
Prevenção da Prefeitura, que está previsto para ser divulgado em fevereiro de 2014, foi
considerado um avanço; o estudo da Lei e Regimento do COMAD foi importante para
atualização de ambos; a reflexão sobre a Lei de Acesso à informação, auxiliou a
divulgação do Conselho através do site da Prefeitura, assim como a reflexão sobre a
participação de pessoas da Comunidade nas reuniões. Para o ano de 2014, os
conselheiros propõem a divulgação do COMAD para as instituições que atuam em
ações de prevenção primária, secundária e terceária, assim como, uma comissão para
verificar as Leis e Projetos de Leis referentes às drogas. O Conselheiro representante
Titular da OAB, Israel Bruno Vicente, solicitou para divulgar que está licenciado da
OAB desde o dia 04 de novembro, portanto a partir desta reunião o conselheiro
suplente, Bruno Bergamo, assume a função de Conselheiro Titular, sendo necessário a
indicação de um conselheiro suplente pela instituição. Agradecemos o empenho e
compromisso do conselheiro Israel em todas as ações do COMAD, assim como
contamos com a importante participação do Conselheiro Bruno na continuidade dos
trabalhos. Dr. Israel solicitou ao COMAD uma declaração do período em que
permaneceu como conselheiro, será providenciado pelo COMAD. Encerrados os
assuntos, o Sr. Presidente agradeceu a presença e participação dos conselheiros durante
as reuniões e atividades realizadas em 2013. A próxima reunião será em 05 de fevereiro
de 2014, às 14h00, na Casa dos Conselhos.
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