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ATOS DO PODER EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEIS
LEI Nº 8.633 DE 03 DE MAIO DE 2017.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 3.350.000,00 NO ORÇAMENTO FISCAL DO
MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, EM FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
O Povo do Município de Sete Lagoas, por seus representantes legais votou, e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de crédito especial referente à inclusão de rubrica orçamentária no valor total de R$ 3.350.000,00
(três milhões, trezentos e cinquenta mil reais) no Orçamento Fiscal do Município de Sete Lagoas, aprovado pela Lei nº 8.613 de 30 de
dezembro de 2016, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, conforme quadro abaixo.
INCLUI RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Título
Projeto/Atividade

Gestão da Dívida
Fundada Contratada

Funcional Programática

2.21.1.28.843.2900.3004

Natureza de Despesa
46907100

Principal da Dívida
por Contrato

32902200

Outros Encargos
Sobre a Dívida por
Contrato

Fonte
Recurso

Código
Aplicação

Valor

100

022100

2.500.000,00

100

022100

Total

850.000,00

3.350.000,00
EXCLUIR CRÉDITOS DA DOTAÇÃO
Título Projeto/Atividade

Funcional Programática

Manutenção e Operação do Sistema
2.21.1.17.512.2709.2460
de Abastecimento de Água

Natureza de Despesa
33903900

Total

Outros Serviços de
Terceiros –
Pessoa Jurídica

Fonte
Recurso

Código
Aplicação

Valor

100

022100

3.350.000,00
3.350.000,00

Art. 2° O projeto a que se refere esta lei fica incluído no Plano Plurianual do Município, aprovado pela lei 8.614 de 30 de dezembro
de 2016.
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até 20% do valor aprovado para despesa constante desta lei.
Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 03 de maio de 2017.
LEONE MACIEL FONSECA
Prefeito Municipal
ARNALDO NOGUEIRA
Diretor Presidente do Serviço Autônomo de Água, Esgoto - SAAE
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CÁSSIO MARCÍLIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
LUCAS GONÇALVES DE BRITO
Procurador Geral do Município
(Originária do Projeto de Lei n° 79/2017 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal)

LEI Nº 8.634 DE 10 DE MAIO DE 2017.
ALTERA O ARTIGO 5º DA LEI Nº 8.620 DE 27 DE JANEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Sete Lagoas, por seus representantes legais votou, e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei altera o artigo 5º, incisos I, II e III e inclui parágrafo na Lei nº 8.620/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Para o pagamento do valor total do débito será concedido a cada usuário ou contribuinte uma redução da somatória de
multa de mora e juros da dívida em cobrança relativa aos impostos, tarifas e taxas mencionados no artigo 1º desta Lei e, quando for o
caso, de multa conforme descrito no § 1º do mesmo artigo, sendo:
I - com desconto de 100% (cem por cento) para pagamento à vista ou em até 05 parcelas (iguais), a partir do primeiro dia de
vigência desta Lei até o último dia útil do mês de maio de 2017;
II - com desconto de 90% (noventa por cento), para pagamento em até 8 parcelas (iguais), a partir do primeiro dia útil do mês de
junho até o último dia útil do mês de julho de 2017;
III - com desconto de 80% (oitenta por cento), para pagamento em até 12 parcelas (iguais), a partir do primeiro dia útil do mês de
agosto até o último dia útil do mês de setembro de 2017.
(...)
§ 8º As guias emitidas e não pagas no período de negociação anteriormente estipulado, poderão ser canceladas e expedidas novas
guias, constando os novos modos e prazos para pagamento.
Art. 2º Os efeitos desta Lei não retroagirão a datas anteriores a sua publicação.
Parágrafo único: o disposto nos incisos alterados por esta lei não anulam o previsto anteriormente nos mesmos, nos casos em que já
tiveram sido aplicados.
Art. 3° Fica autorizado o reparcelamento com as condições previstas nos incisos I a III do art. 5° da Lei 8.620/2017 para os casos
elencados no § 1° do mesmo artigo.
Parágrafo único: nos casos previstos no caput deste artigo, deverá se descontar o valor eventualmente pago do montante da dívida
consolidada no momento do primeiro parcelamento, sem a incidência dos benefícios previstos anteriormente no § 1° do art. 5° da Lei
8.620/2017.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação não retroagindo seus efeitos, salvo no caso do previsto no artigo 3° da
presente Lei.
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 10 de maio de 2017.
LEONE MACIEL FONSECA
Prefeito Municipal
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CÁSSIO MARCÍLIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal da Fazenda
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
ARNALDO NOGUEIRA
Diretor Presidente do SAAE
LUCAS GONÇALVES DE BRITO
Procurador Geral do Município
(Originária do Substitutivo 001 ao Projeto de Lei n° 67/2017 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal)

DECRETOS
DECRETO Nº 5.697 DE 11 DE MAIO DE 2017.
DESIGNA REPRESENTANTE PARA O RECEBIMENTO DE AMBULÂNCIAS DOADAS PELO GOVERNO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
O Prefeito do Município de Sete Lagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 102 da Lei Orgânica
do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica designado como representante do Município de Sete Lagoas o Sr. Secretário Municipal de Fazenda, CÁSSIO
MARCÍLIO DE ALMEIDA, servidor municipal, CPF: 233.998.646-04, para receber doação de ambulância, assinar o respectivo Termo
de Doação e realizar quaisquer atos para o recebimento do citado veículo doado pelo Governo do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, 11 de maio de 2017.
LEONE MACIEL FONSECA
Prefeito Municipal
HERMELINO TEIXEIRA GOULART
Subprocurador Geral do Município

DIVERSOS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRA 0035 – Termo nº 12. 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 35/2013. Entre: Município de Sete Lagoas, por intermédio da
Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde e, Campelo Camara CEFAP Eirelle- EPP, entidade mantenedora
do Centro de Formação e Aperfeiçoamento Profissional - CEFAP. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio original até
29/04/2018. Data de assinatura: 26/04/2017.
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Consultor: Luiz Carlos Gomes de Araújo
Travessa Juarez Tanure, nº 15 / 4º andar – Centro
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO – CP 04/2016.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, através do Núcleo de Licitações e Compras, em obediência ao art. 61, parágrafo único,
da Lei 8.666/93, nos autos do Processo Licitatório nº 037/2016, Concorrência Pública nº 04/2016, cujo objeto é a execução dos serviços
de pavimentação e qualificação da Avenida Prefeito Alberto Moura no trecho compreendido entre a Avenida Castelo Branco e Avenida
Tonico Reis, torna público aos interessados a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo NLC 82/2016, cujo OBJETO
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é a prorrogação do prazo de vigência do contrato inicial a partir da data 14/11/2016 até a data de 14/04/2017. DATA DE ASSINATURA:
14/11/2016. ASSINANTES: Município de Sete Lagoas: Marcio Reinaldo Dias Moreira; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura e
Políticas Urbanas: Matuzalém de Andrade; Infrater Engenharia LTDA: Edila de Oliveira Guimarães - Procuradora.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que no dia
25/05/2017 às 09h00 acontecerá a Sessão Pública de Licitação do Processo Licitatório nº 089/2017 – Pregão Presencial nº 059/2017, que
tem como objeto AQUISIÇÃO DE KITS TESTES REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, COM CESSÃO
DE EQUIPAMENTO EM COMODATO. A íntegra do Edital, com todas as exigências, condições e especificações estabelecidas para o
Processo Licitatório, está à disposição dos interessados na Superintendência de Compras e Contratos Administrativos da Secretaria
Municipal de Saúde de Sete Lagoas/MG, situada na Travessa Juarez Tanure, nº 15, Centro, Sete Lagoas/MG, 4º Andar (Prédio do Banco
do Brasil) ou pelo site www.setelagoas.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que no dia
24/05/2017 às 14h00 acontecerá a Sessão Pública de Licitação do Processo Licitatório nº 090/2017 – Pregão Presencial nº 060/2017 –
Registro de Preços nº 035/2017, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS NO ÂMBITO DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE LAGOAS. A íntegra do
Edital, com todas as exigências, condições e especificações estabelecidas para o Processo Licitatório, está à disposição dos interessados
na Superintendência de Compras e Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas/MG, situada na Travessa
Juarez Tanure, nº 15, Centro, Sete Lagoas/MG, 4º Andar (Prédio do Banco do Brasil) ou pelo site www.setelagoas.mg.gov.br. Comissão
Permanente de Licitação.
AVISO DE EDITAL.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que no dia
24/05/2017 às 09h00 acontecerá a Sessão Pública de Licitação do Processo Licitatório nº 091/2017 – Pregão Presencial nº 061/2017 –
Registro de Preços nº 036/2017, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EVENTOS
COMO SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. A íntegra do Edital, com todas as exigências, condições
e especificações estabelecidas para o Processo Licitatório, está à disposição dos interessados na Superintendência de Compras e Contratos
Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas/MG, situada na Travessa Juarez Tanure, nº 15, Centro, Sete
Lagoas/MG, 4º Andar (Prédio do Banco do Brasil) ou pelo site www.setelagoas.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitação.
EXTRATO DE CONTRATO.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2016 Processo
Licitatório nº 021/2016, Inexigibilidade nº 002/2016, com a IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CNPJ nº
24.993.560/0001-52. Objeto: alterar a CLAUSULA OITAVA e anexos do contrato. Vigência: 60 dias. Valor total R$ 7.181.700,96 (sete
milhões cento e oitenta e um mil setecentos reais e noventa e seis centavos). Dotação Orçamentária:
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023167; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0102.013100;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023100
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023161; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0155023244;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0155.023215; 13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0155.023231;
13.01.10.302.2404.2421.3339039.000000.0149.023165. Assinado em: 23.03.2017.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2014 Processo
Licitatório nº 092/2014, dispensa nº 017/2014, com a SRA REGINA MÁRCIA FERNANDINO FONSECA MOURA, CPF nº
599.349.806-49. Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. Vigência: 12 Meses. Valor total R$ 3.530,90 (três mil quinhentos e trinta
reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: 26604/2016 – 13.01.10.302.2404.2418.3339036000000.0149 Assinado em:
30.03.2017.
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O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2014 Processo
Licitatório nº 0024/2014, dispensa de licitação nº 006/2014, com o SR JULIO CESAR BAHIA TAVARES CPF nº 270.711.386-72
Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. Vigência: 12 Meses. Valor total R$ 6.841,20 (seis mil oitocentos e quarenta e um reais e
vinte centavos). Dotação Orçamentária: 29925/2017 – 13.01.10.301.2404.2494.3339036000000.0148. Assinado em: 30.03.2017.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2015 Processo
Licitatório nº 033/2015, pregão presencial nº 021/2015, com a empresa GTO – GRUPO TÉCNICO EM ODONTOLOGIA CNPJ nº
08.100.954/0001-88 Objeto: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. Vigência: 12 Meses. Valor total R$ 105.000,00 (cento e cinco mil
reais). Dotação Orçamentária: 13.01.10.301.2402.2494.3339039000000.0148. Assinado em: 06.04.2017.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do Termo de cancelamento da ata de registro de preço nº
154/2016 Processo Licitatório nº 136/2016, pregão presencial nº 021/2015090/2016, Registro de preço Nº 58/2016 com a empresa
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº 03.945.035/0001-91 Objeto: TERMO DE CANCELAMENTODO
ITEM 94. Assinado em: 26.03.2017.
O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ nº 00634.997/0001-31, torna público aos interessados a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2015 Processo
Licitatório nº 237/2015, inexigibilidade nº 024/2017, com a empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –
APAE SETE LAGOAS CNPJ nº 25.002.270/0001-62, Objeto: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. Vigência: 10 Meses. Valor total R$
40.000,00 (quarenta mil reais). Assinado em: 01.04.2017.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMUNICADO Nº 01.
“DISPÕE SOBRE COMUNICADO PARA ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA PADRE OSVALDO GONÇALVES-ASFIPO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”

O Conselho Municipal de Assistência Social de Sete Lagoas, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 8742 de
07 de dezembro de 1993 alteradas pela Lei Federal nº 12435/2011 e a Lei Municipal nº 6010/1999 alterada pela Lei Municipal nº 8056
de 26 de setembro de 2011:
RESOLVE:
Comunicar a Associação Filantrópica Padre Osvaldo Gonçalves-ASFIPO, na pessoa do seu Presidente, que o prazo para apresentar
as documentações para renovação de inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Sete Lagoas/MG – CMAS/SL
expirou no dia 30 de abril de 2017, conforme resolução de inscrição nº 21/2015 do CMAS/SL.
Portanto, a partir da publicação deste comunicado no Diário Oficial do Município de Sete Lagoas, dar-se-á o prazo de 10 dias corridos,
sob pena de cancelamento de sua inscrição neste Conselho, para que a referida entidade entre em contato com o CMAS/SL, através da
Central de Conselho de Políticas Sociais, situado à Rua América nº, 313, Bairro Jardim Cambuí, em Sete Lagoas – MG.
Art. 3º – Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação.
Sete Lagoas – MG, 09 de maio de 2017.
KÁTIA ANDREZA SOUZA OLIVEIRA DE SÁ
Presidente do CMAS/SL
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE SETE LAGOAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.04.2017 DO COMAD-SL.
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião iniciou-se com uma oração sendo presidida pelo
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Conselheiro Sr Cláudio Abreu, sendo os demais presentes constantes no livro de presença; dando sequência foi lida e aprovada ata da
reunião ordinária anterior, que posteriormente será publicada no diário oficial do município; foi feita a apresentação de todos os presentes,
uma vez que haviam vários visitantes; o Ten Pires e Sgt Edenília expuseram sobre o PROERD(Programa Educacional de Resistência às
Drogas), especificando sua atuação no município, sendo demonstrado a importância desse trabalho, uma vez que atua especificamente
na prevenção; sendo relatado ainda que infelizmente a abrangência não é muita devido ao pequeno número de Policiais capacitados para
tal; o Presidente Sr Cláudio agradeceu a fala dos Policiais sobre a atuação do PROERD parabenizando-os e toda a Instituição pelo
trabalho desenvolvido em prol da prevenção ao uso/abuso de drogas; em seguida foi dado palavra para a Sra Delma Aparecida,
Superintendente SUAS, para esclarecer sobre a atuação da Secretaria de Assistência Social no município, onde a Sra Márcia de Lima –
Coordenadora do Centro POP esclareceu sobre o trabalho do Centro POP(Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação
de Rua) especificando sua forma de atuação e atendimento e auxílio às pessoas; foi dada a palavra a Sra Gislene Inocência de Carvalho,
Vereadora, atual Presidente da Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas, onde ela agradeceu ao convite, expôs sua intenção em estar
unida nessa missão e que a Frente estará caminhando com o Conselho para amenizar essa problemática, onde a causa é de todos e se
colocou à disposição, para que se possa fortalecer as ações de atendimento, prevenção e reinserção dos usuários de drogas, acrescentando
ainda que pretende participar das reuniões para se inteirar e poder melhor contribuir; foi lido o Ofício nº 030/2017 da ASCOTESCAS
– Associação Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, solicitando prorrogação da Inscrição junto ao COMAD, até o dia 04 de
junho, tendo em vista aos custos para acerto dos documentos, sendo colocado em votação, a plenária decidiu por unanimidade em aceitar
tal solicitação, onde foi aceito a prorrogação da Inscrição da Entidade até o dia 30.06.2017, estendendo tal prorrogação findo o prazo,
caso não preencha os requisitos, tal Inscrição perderá sua validade; foi deliberado ainda que este prazo seja também dilatado à
Comunidade Nova Caminhada; em seguida foi apresentado pelo Dr Rafael, Advogado da Casa dos Conselhos e Sra Gabriela - Assistente
Social, o relatório da Visita ocorrida no dia 16.03.17 na Comunidade Adonai - CTA, apontando o que foi encontrado tanto no âmbito
funcional, como da documentação exigida para inscrição no Conselho, sendo que o relatório apontou várias irregularidades; dessa forma
foi colocado em plenária para decisão, sendo acatado o parecer do Relatório apresentado, ou seja não será concedido a Inscrição junto
ao COMAD, até que as irregularidades sejam sanadas; ficou definido ainda que será oficiado à Comunidade Adonai a respeito da decisão
do COMAD, sendo enviado cópia do relatório para a Comunidade e uma cópia para o Ministério Público; foi lembrado a realização do
Simpósio Sobre Drogas a realizar-se em BH no dia 10.04.17, na Cidade Administrativa, onde é importante a participação de Conselheiros,
sendo que a Superintendente e Conselheira Sra Michele se prontificou a tentar conseguir um veículo junto à Prefeitura para conduzir os
participantes ao evento, a Superintendente ainda solicitou que na próxima reunião irá apresentar o Plano de Trabalho da SUMAD para o
ano 2017. Finalizando a reunião o Presidente agradeceu a presença e empenho de todos os Conselheiros ficando encerrada a reunião,
para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CLÁUDIO ABREU
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.03.2017 DO COMAD-SL.
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião iniciou-se com uma oração inicial, sendo presidida pelo
Conselheiro Sr Cláudio Abreu, sendo os demais presentes constantes no livro de presença; dando sequência foi lida e aprovada ata da
reunião ordinária anterior, bem como a extraordinária ocorrida no dia 21.02.17, que posteriormente será publicada no diário oficial do
município; foi lido o Ofício 059/2017 da Secretaria Municipal de Cultura de Sete Lagoas, indicando a Senhora Simone Costa de Almeida
como Titular e a Sra Sônia Elisabete Pinheiro Dias como Suplente como representantes da Secretaria para Conselheiras do COMAD; foi
falado novamente sobre a necessidade de divulgar e cobrar o cumprimento da lei que proíbe a venda de bebida alcoólica a menores, uma
vez que tem-se constatado que a lei não está sendo cumprida, onde pode-se ver menores utilizando e até comprando bebidas alcoólicas;
lembrou-se com isso a necessidade de maior divulgação das leis pertinentes e seu cumprimento, acrescentado ainda a necessidade de
maior entrosamento e aproximação com a nova Frente Parlamentar de Política Sobre Drogas, para efetivarmos as ações necessárias para
maximizar as ações de enfrentamento à essa situação; foi lido o Relatório da SUMAD, referente a realização do evento “Folia sim,
ressaca não”, onde foi especificado a realização do evento, bem como as Instituições participantes; ao fim da leitura do relatório o Sr
Presidente do Conselho parabenizou a Conselheira Michelle, Superintendente da SUMAD, que em pouquíssimo tempo conseguiu
articular os demais órgãos para realização do evento que realmente foi de grande valia, uma vez que o local é de grande fluxo de
transeuntes, onde pode-se orientar em várias linhas as pessoas que por lá transitavam, enaltecendo com isso a grande capacidade da
Conselheira bem como todo o evento; a Conselheira e Superintendente da SUMAD, Sra Michelle também aproveitou o ensejo para
agradecer o apoio e presença dos Conselheiros no evento, dizendo acreditar que o objetivo foi alcançado e reforçou a necessidade do
contínuo apoio e participação nos eventos dessa natureza; foi sugerido ainda a confecção de um folheto/folder de esclarecimento e
divulgação do COMAD e SUMAD, uma vez que é possível constatar que grande parte da população ainda não conhecem tais Órgãos;
reforçou-se ainda a necessidade de interagir e dar conhecimento das diversas Instituições no município que tem trabalhos voltados para
a Política Sobre Drogas; foi sugerido que se oficie junto à SUMAD para que articule junto aos atores da Política Sobre Drogas e
Assistência Social, para realização de uma Reunião Ampliada onde possa se conhecer os trabalhos realizados e principalmente se
interagirem para dar maior eficiência e eficácia à Política; também que se oficie junto ao órgão competente para saber qual é o andamento
da construção da Unidade de Acolhimento e previsão para início de suas atividades, bem como o que tem-se feito no Município; sugeriuPágina 6
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se ainda oficiar junto ao Comando Regional da Polícia Militar da 19ª RISP para solicitar que o PROERD possa ser reestruturado e
ampliado no município; como ocorrerá a 3ª Reunião do Colegiado Regional de Saúde Mental de Sete Lagoas, onde abordará Orientações
sobre o acolhimento de usuários de álcool e outras drogas na RAPS, os Conselheiros foram convidados a deslocarem ao local para
participarem do evento, apesar de não ter sido enviado um convite oficial; finalizando a reunião o Presidente agradeceu a presença e
empenho de todos os Conselheiros ficando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem
de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
CLÁUDIO ABREU
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21.02.2017 DO COMAD-SL.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se extraordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na
Rua América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião iniciou-se com oração feita pelo
Conselheiro Ivson, foi presidida pelo Conselheiro Sr Cláudio Abreu, atual Vice Presidente do COMAD; sendo os demais presentes
constantes no livro de presença; na sequência foi lido o ofício do Sr Wagner Alves Martins datado de 21 de fevereiro, na qual informa o
seu desligamento do Conselho; o Vice Presidente agradeceu ao Sr Wagner pelo efetivo empenho durante o tempo de Conselheiro,
relembrando que o COMAD está sempre de portas abertas e que a causa sempre necessita de pessoas atuantes para minimizar a
problemática das drogas; tendo em vista a saída do Conselheiro Wagner que até então era o Presidente do Conselho, ficou a vacância do
cargo e como rege o Regimento Interno, assumiu então o Vice Presidente, Sr Cláudio, passando a ser o Presidente até a próxima eleição,
prevista para junho deste ano; na sequência foi falado sobre o evento do carnaval e a proposta para a campanha preventiva; a Conselheira
Michele, Superintendente da SUMAD, apresentou um projeto para a unificação de esforços de várias Instituições para realização da
campanha de esclarecimento e/ou preventiva ao uso/abuso de drogas no período carnavalesco, com o título “Folia sim, ressaca não”;
ficando definido que será feito o convite/divulgação através da internet, sendo através da Casa dos Conselhos onde convidará as
autoridades e Vereadores; a Conselheira Cléa providenciará convite para as Escolas Estaduais, próximas ao centro, no intuito de participar
do evento através de representações com alunos; devido a solicitação da Comunidade Adonai em credenciamento junto ao Conselho,
ficou definido Comissão para visita à Comunidade com finalidade de verificação do preenchimento dos requisitos básicos para o
Credenciamento, sendo os Conselheiros Newton, Rock, Bruno e a Conselheira Michele Barbosa, representando a SUMAD, acompanhará
também a visita a Sra Gabriela - Assistente Social da Casa dos Conselhos, ficando acertado que a Casa dos Conselhos irá agendar um
carro para levar os Conselheiros, sendo avisado aos Conselheiros oportunamente; foi solicitado ao Dr Rafael, Advogado da Casa dos
Conselhos para verificar os documentos já entregues da referida Comunidade, bem como analisar o impresso dos requisitos exigidos para
o Credenciamento. Foram justificadas as faltas dos Conselheiros Sd PM Michele Gontijo, Alcione e Ivair; finalizando a reunião o Vice
Presidente agradeceu a presença e empenho de todos os Conselheiros, solicitando o apoio na realização do evento do carnaval, concitando
a necessidade do esforço de todos em comparecerem ao local do evento; sendo assim foi encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente
ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CLÁUDIO ABREU
VICE-PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.02.2017 DO COMAD-SL.
Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião iniciou-se com oração inicial feita pelo Conselheiro
Ivson, ela seria presidida pelo Conselheiro Sr Wagner Alves Martins, contudo uma vez que ele era representante da SUMAD e hoje já
não faz mais parte da Instituição e está aguardando a indicação de outra, tendo o Dr Rafael dirimido a dúvida, dizendo que seria de bom
alvitre que a reunião fosse presidida pelo atual Vice Presidente do Conselho, ou seja, pelo Conselheiro, Sr Cláudio Abreu; sendo os
demais presentes constantes no livro de presença; na sequência foi feita a apresentação do Dr Rafael Luiz novo Advogado das Casa dos
Conselhos, responsável pelo Setor Jurídico e a Sra Gabriela também se manifestou dizendo que continuará auxiliando o COMAD, uma
vez que continua como Assistente Social da Casa dos Conselhos, o Vice Presidente continuou agradecendo o Conselheiro Wagner pela
forma responsável e comprometida na qual vem presidindo o Conselho; dando sequência foi lida e aprovada ata da reunião anterior que
posteriormente será publicada no diário oficial do município; em seguida foi lido o ofício recebido da SUMAD(Superintendência de
Política Sobre Drogas) indicando a Sra Michelle Cristiane Barbosa como Titular no COMAD, dando sequência foi lido e discutido o
Regimento Interno do Conselho; devido a realização de uma Conferência na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, para
Comunidades Terapêuticas, a Superintendente, Sra Michele, ficou de verificar a possibilidade de conseguir um veículo para levar os
Conselheiros até o evento, sendo comunicado posteriormente pelo What – Zap; foi falado que a Secretária Executiva já está
providenciando ofício para a Administração Municipal para indicação dos novos representantes para o Conselho; o Conselheiro Newton
falou da necessidade do Conselho criar uma forma de agradecer a participação daqueles Conselheiros que por alguma situação não podem
ser mais representantes, uma vez que contribuem, saem e nenhum tipo de menção é feito de maneira formal; ficou definido que no dia
21 de fevereiro às 08h30min ocorrerá Reunião Extraordinária, na casa dos Conselhos, para acertos sobre realização de campanha no
período do Carnaval; finalizando a reunião o Vice Presidente agradeceu a presença e empenho de todos os Conselheiros ficando encerrada
a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
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CLÁUDIO ABREU
VICE-PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.01.2017 DO COMAD-SL.
Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Secretário Rock Hudson P
Souza, sendo os demais presentes constantes no livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração feita pela Conselheira Alcione,
dando sequência foi lida e aprovada ata da reunião anterior que posteriormente será publicada no diário oficial do município; em seguida
foi lido o ofício recebido do 25º BPM indicando a Soldado PM Michele Gontijo Silva, para ser a representante da Instituição no Conselho,
na sequencia foi falado da necessidade de reformulação dos Conselheiros buscando incentivar o “ser Conselheiro” aqueles que realmente
querem participar, ou seja, aqueles que buscam ser atuantes, estão na causa ou mesmo querem somar; como não havia pauta prevista,
discutiu-se sobre o horário das reuniões e programação para o ano; ficando definido na Plenária que a próxima reunião ordinária será no
dia 07 de fevereiro às 08h30min, primeira terça feira; a Conselheira Luiza sugeriu que para a próxima reunião todos os conselheiros se
inteirem do Regimento Interno do Conselho para discussão e possíveis propostas de alteração, sugeriu-se ainda para que todos colaborem
na sugestão de Pauta para as Reuniões do Conselho, o Conselheiro Newton falou da participação da reunião de transição de governo
municipal, onde participou juntamente com o Presidente Wagner, representando o Conselho, onde foi falado muito da importância dos
Conselhos terem um fundo para poder fazer suas campanhas e outras ações; foi sugerido convidar os Secretários de Assistência Social,
Saúde, Educação, Cultura e Esportes para participarem de uma reunião do COMAD; foi falado da necessidade de nos aproximarmos da
nova Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas para melhor efetivação da política sobre drogas, bem como um melhor entrosamento
e somar esforços; cogitou-se a ainda a possibilidade de participação de representante ou Assessores dessa Frente nas reuniões; foi falado
dos documentos apresentados pela Comunidade Terapêutica Adonai, onde na última reunião o responsável pela Comunidade se fez
presente e entregou vários papéis relativos à ela, dizendo ter sido entregue há mais tempo, contudo nem a Casa dos Conselhos nem o Sr
Geraldo Gomes apresentaram ofício da entrega, para confirmar a data; como não havia ofício, não foi possível saber qual o motivo da
apresentação de tais documentos; onde posteriormente poderá ser avaliado por equipe técnica; foram justificadas as ausências dos
Conselheiros Cláudio, Amorim e Ivson; finalizando a reunião o Sr Secretário agradeceu a presença de todos os Conselheiros ficando
encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CLÁUDIO ABREU
VICE-PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.12.2016 DO COMAD-SL.
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr Wagner A Martins,
sendo os demais presentes constantes no livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração feita pelo Conselheiro Nilson; na
sequencia foi lida e aprovada ata da reunião anterior que posteriormente será publicada no diário oficial do município; em seguida o
Presidente Sr Wagner relatou sobre a visita à Comunidade Adonai no dia 19.10.16, conforme ofício solicitando apoio do COMAD,
expedido pelo Dr Paulo Cezar Ferreira da Silva – Promotor de Justiça da 7ª Promotoria de Justiça MP/MG, sendo que este também se
fazia presente juntamente com a Sra Daniela Martins - Representante da SMAS e Melissa Junqueira, representando o CAPSad, sendo
constatado diversas irregularidades, tais como ausência do responsável da Comunidade, falta de Plano de Trabalho Individualizado,
também falta da Ficha de Atendimento Médico dos internos, dentre outros, sendo encaminhado um relatório feito pelo Presidente do
COMAD, ao Sr Promotor sobre o que foi observado, sendo que os demais participantes da visita também encaminharam um relatório ao
Promotor; o Conselheiro Ivson relatou uma situação de uma senhorita, “moradora de rua”, grávida já com 03 filhos, e que desejaria
internar em Comunidade Terapêutica, contudo está necessitando de apoio para condução da referida assistida até a Comunidade
Terapêutica que fica bem distante do município; disse ainda que o Pe. Osvaldo, responsável pela Comunidade Família de Caná, para
adolescentes femininas, disse que está mantendo a Comunidade, contudo ela encontra-se sem nenhuma assistida, permanecendo assim,
terá que fechar a Comunidade; sendo esclarecido pelo Superintendente da SUMAD, Sr Wagner, que não tem condições para auxiliar o
encaminhamento, uma vez que não existe recursos previstos para tal tipo de assistência; o Sr Presidente relatou que quanto ao FUMAD,
procurou o Vereador Presidente da Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas e ele disse que retirou o Projeto de Lei para alteração
da lei, aguardando posicionamento da Secretária de Assistência Social, o que não foi feito; sendo então novamente feito a proposta da
alteração da Lei do FUMAD, sendo encaminhado Projeto de Lei para a Câmara para alteração e melhoramento desta, aguardando ainda
posicionamento da Secretaria de Assistência Social, e fará esforços para possível aprovação já ainda nesta legislatura; aguardando apenas
o posicionamento da Secretaria de Assistência Social; relatou ainda que está sendo feito a capacitação de pessoal para que os 04 leitos
do pacto com o Estado para atendimento aos dependentes possa ser utilizado, e que os 09 leitos do pacto com a União até hoje não foram
disponibilizados; o Presidente reforçou que está reivindicando atenção devida para o COMAD junto a Secretaria Executiva da Casa dos
Conselhos para ser melhor atendido; a respeito do relatório da cessão de material ao município em desacordo com o Pacto Crack é
Possível Vencer, disse que esteve com o Prefeito e ele pediu que a SUMAD encaminhasse ofício a ele instruindo-o para que se faça uma
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denúncia junto ao Ministério Público Federal a respeito da não destinação dos materiais da Pactuação para Sete Lagoas, uma vez que
apenas alguns foram enviados diretamente à PMMG, ou seja, para o 25º BPM, contrariando o que foi acordado na pactuação; quanto aos
cartazes e folders a respeito do COMAD e sua atuação, o Conselheiro Newton disse que já estão em condições de serem impressos, onde
serão encaminhados ao Presidente para tentar confeccioná-los; ficou estabelecido que as metas fundamentais do COMAD para o ano de
2017 são a instituição do FUMAD, sua estruturação e também sua divulgação; a Secretária Executiva comunicou o convite recebido da
Equipe Transitória da nova administração municipal para uma reunião às 16h na Casa dos Conselhos no dia 07.12.16, salientando a
importância que Conselheiros se façam presentes; finalizando a reunião o Sr Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros
ficando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

WAGNER ALVES MARTINS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.11.2016 DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr Wagner A Martins,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração feita pelo Conselheiro Ivson; na
sequencia foi lida e aprovada ata da reunião anterior que posteriormente será publicada no diário oficial do município; em seguida foi
lido o ofício da SUMAD de nº 046/2016 – de 27.10.16 direcionado à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas – Gabinete do Prefeito, Frente
Legislativa Parlamentar Sobre Drogas e o COMAD, tratando a respeito da cessão do Kit de equipamentos: Programa Crack é Possível
Vencer, e anexos; após a leitura houve bastante discussão sobre o conteúdo do ofício e seus anexos, sendo proposto inclusive que se
oficie à Superintendência Estadual de Política Sobre Drogas solicitando esclarecimento da não destinação na íntegra dos equipamentos
do Programa Crack é Possível Vencer para Sete Lagoas, onde segundo a SENASP, ficou a cargo do Estado tal distribuição e ocorre que
foi destinado apenas alguns equipamentos para a Polícia Militar através do 25º BPM, em descordo com o pacto, foi lembrado ainda que
até hoje não foi construída a Unidade de Acolhimento; foi solicitado ainda pelo Sr Presidente qual seria a posição do COMAD, diante
de tal situação, uma vez que o COMAD é o órgão normativo e de deliberação coletiva do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas – SISNAD e consiste na formulação, acompanhamento, gestão e articulação da Política Municipal sobre Drogas, sendo decidido
pelos Conselheiros que no momento o COMAD não vai ter um posicionamento em relação a ter uma atitude, uma vez que é melhor
aguardar o posicionamento das outras partes ora oficiadas, ou sejam o Prefeito Municipal e a Frente Legislativa Parlamentar Sobre
Drogas, para depois das providências destes, analisar e ter um direcionamento; foi novamente falado da dificuldade da recolocação de
egresso do sistema prisional nas empresas, apesar de que existe uma lei que determina tal relocação; o Presidente do Conselho esclareceu
da necessidade da Comissão de Normas, Protocolos, Convênios e Parcerias no sentido de que se reúna e proponha convênios e ações
possibilitando que o COMAD, através de seu Presidente, possa fazer com que também a lei de reinserção do egresso junto às empresas
seja realmente aplicada; foi indagado a respeito da publicação da resolução do acerto das Comissões do Conselho, que até hoje não foi
feito; questionou-se também sobre o papel da Secretária Executiva, uma vez que não se tem o posicionamento se ela é apenas para atender
o COMAD, ou é também dos demais Conselhos; o Conselheiro Newton apresentou a proposta do cartaz a serem afixados nos pontos de
atendimento à saúde, apresentando também uma ideia de release sobre o COMAD e chamamento de todas as entidades do município que
atuam na prevenção, tratamento e reinserção de usuários de drogas, sendo inclusive proposto que se faça maior divulgação através das
mídias, What Zap, página na internet, Blog, enfim os meios atuais possíveis; após apresentação foi aprovado as sugestões do Conselheiro,
sendo com isso proposto já iniciarmos a divulgação via os meios de comunicação da qual dispomos; foi justificada a ausência da
Conselheira Luiza Mafra Alves; finalizando a reunião o Sr Presidente agradeceu a presença de todos os Conselheiros relembrando da
importância e participação de todos, ficando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem
de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

WAGNER ALVES MARTINS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.10.2016 DO COMAD-SL.
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr Wagner A Martins,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração; na sequencia foi lida e aprovada ata
da reunião anterior que posteriormente será publicada no diário oficial do município; iniciou-se lendo os ofícios recebidos: Ofício 1.3542016 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, encaminhando Demonstrativo da Despesa – Exercício 2016,
referente aos recursos utilizados com a política pública sobre drogas, conforme fora solicitado pelo COMAD; Ofício nº 46/2016 do
CMDCA-SL de 24.09.16, solicitando indicação de 02 Conselheiros do COMAD para integrar a Comissão Intersetorial para a elaboração
do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; ficando indicado os Conselheiros Gemar Amorim e Lúcia; foi
relatado pelo Sr Presidente, que de acordo com o Subsecretário Estadual de Política Sobre Drogas que quanto ao Kit do Crack é Possível
Vencer será passado ainda esta semana a data para a entrega; ficou de ser agendado a reunião com o demais órgãos através do Comandante
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do 25º BPM, com relação ao ofício ao Presidente da Frente Parlamentar Contra as Drogas, será respondido pelo Presidente da Câmara,
na qual ainda não foi feito; foi esclarecido pelo Conselheiro e Presidente do COMAD, Sr Wagner Alves Martins, atual Superintendente
da SUMAD, que todo o montante gasto com a política sobre drogas no município pela Superintendência foi focado na prevenção; foi
falado que a reunião dos Presidentes dos Conselhos ficou agendado para o dia 05 de outubro às 14h na Casa dos Conselhos; o Conselheiro
Newton disse que quanto ao cartaz informativo sobre os atendimentos dos dependentes para serem afixados em Centros de Saúde e ESF
está pronto a arte, contudo ainda carece melhores direcionamentos para que tal cartaz possa ser melhor confeccionado e ao mesmo tempo
não criar conflitos ou mesmo ser invasivo, após discussão, decidiu-se que tal cartaz também irá divulgar o COMAD e esclarecer e/ou
relembrar do direito de atendimento dos dependentes em todos os locais de atendimento de saúde, sendo então definido que será feito
um modelo e encaminhado via What - Zap para conhecimento e sugestões; o Presidente disse também da preocupação da constante
diminuição do orçamento destinado à SUMAD, inclusive para 2017 ficou em R$ 150.000,00 apenas, sendo muito pouco para exercer a
política pública sobre drogas no município; diante de tanta demanda; relatou ainda que o curso do CRR foi custeado pelo Governo
Federal; foi relembrado da necessidade de um diagnóstico amplo para conhecimento de todos os organismos que funcionam no município
que atuam no campo da prevenção, tratamento e reinserção dos dependentes de drogas para que possam se conhecer, trocar experiências
e fortalecer a causa, bem como também o COMAD dar um suporte; ficou decidido que cada Conselheiro se esforce para saber quais os
organismos ligados à política sobre drogas existem no município e enviem os endereços, horários e responsáveis para o email do
COMAD, para que a Secretária Executiva da Casa dos Conselhos possa condensar tais dados, facilitando o conhecimento, controle e
divulgação; ficou definido também a criação de um formulário para cadastro dessas organizações para tanto após o conhecimento fazer
o chamamento delas; relembrou-se a necessidade de se criar um calendário de eventos do COMAD, para facilitar a divulgação e
realização destes. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros George Machado, Alcione e Cláudio Abreu; finalizando a reunião o
Sr Presidente agradeceu a presença e participação de todos, ficando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada
será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

WAGNER ALVES MARTINS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.09.2016, DO COMAD-SL.
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr Wagner A Martins,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração; na sequencia foi lido a ata da reunião
passada para que depois de ser aprovada possa ser posteriormente publicada no diário oficial; iniciou-se falando a respeito da autonomia
das Comunidades Terapêuticas sobre seu funcionamento, e o papel do COMAD em relação ao credenciamento e suas visitas e a resolução
que tem aspectos inconsistentes; foi discutido novamente sobre a alteração da lei do FUMAD, que como foi observado em atas anteriores
já foi deliberado e após reunião da Secretária Municipal de Assistência Social juntamente com o Presidente da Frente Parlamentar de
Luta Contra as Drogas, Vereador Milton Saraiva e o Presidente à época do COMAD Sr Bruno Librelão, onde consta que tal alteração foi
encaminhada à Comissão de Justiça da Câmara Municipal para análise, mas segundo informações do Presidente do COMAD, foi apenas
protocolada e retirada pelo próprio proponente, isso há bastante tempo, e não se sabe o motivo; foi deliberado que seja oficiado ao
Presidente da Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas, solicitando informações e/ou esclarecimentos a cerca do andamento da
alteração da Lei para que esta possa ser efetivada e dar suporte à política pública no tocante à prevenção às drogas e providências
subsequentes; o Presidente solicitou à Coordenadora da Casa dos Conselhos o agendamento de reunião com todos os Presidentes dos
Conselhos do município para melhor entrosamento, exposição e fortalecimento da política pública sobre drogas; quanto aos cartazes de
divulgação do atendimento aos dependentes químicos, decidiu que seja criado cartazes informativo para esclarecimento e orientação da
capacidade de atendimento de todos nos Postos de Saúde inclusive para os usuários/dependentes de drogas, ficando o Conselheiro Newton
de fazer a arte do cartaz após lhe ser direcionado os tópicos; foi solicitado ainda as sugestões para que a Comissão de Comunicação faça
a elaboração do planejamento do calendário de atividades alusivas à prevenção ao uso/abuso de drogas; falou-se ainda que os gastos para
atendimento dos dependentes de drogas não é centralizado sendo utilizado na saúde, na educação e na assistência social àqueles que
estejam em situações mais críticas; dessa forma foi deliberado que deverá ser feito ofício à Secretária de Assistência Social do município
para que possa solicitar essas informações referente ao gasto com dependência química e repassar ao COMAD para conhecimento e
controle; o Presidente noticiou que houve a troca do Subsecretário de Política Sobre Drogas; foi falado da necessidade dos Conselheiros
se interagirem mais, não esperar sempre somente pela reunião mensal, sendo necessário sugestões e melhor acompanhamento da política
sobre drogas para que o COMAD seja mais atuante; o Conselheiro Newton solicitou definir agenda de metas do COMAD até o fim do
ano e também já programar a confraternização do fim de ano; o Presidente salientou que a SENASP e SENAD decidiram que o kit de
equipamentos do programa Crack é possível vencer ficará à cargo da PMMG, mas autorizaram a PM fazer a cessão para o município de
Sete Lagoas, após mudança dos Subsecretário Estadual de Política Sobre Drogas e que está sendo agendada reunião com o Cmt da Guarda
Municipal, o Secretário de Trânsito e Transporte de Sete Lagoas e o Ponto Focal do Programa para definição da assinatura da cessão
desses equipamentos. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Ivson, Cláudio Abreu, Daniela, Luiza, Cléia, Raquel, e Paulo
José, finalizando o Sr Presidente agradeceu a presença e participação de todos, ficando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente
ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
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WAGNER ALVES MARTINS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.08.2016, DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Vice Presidente Sr Cláudio Guilherme
de Abreu, sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, na sequencia foi lido a ata
da reunião passada para que depois de ser aprovada possa ser posteriormente publicada no diário oficial; durante a leitura foi discutido
sobre a possibilidade de se afixar cartazes nos Centro de Saúdes, buscando um melhor entendimento e instrumentalização dessa medida
para melhor eficácia; a Conselheira Lúcia se prontificou a participar também das reuniões da Comissão de Comunicação para dar umas
sugestões; o Conselheiro Otávio acrescentou que a Comissão de Comunicação tem se reunido constantemente, inclusive foi salientado a
proposta do trabalho de prevenção através da ludicidade com “bonecos fantoches”; na oportunidade foi proposto criar um calendário de
atividades alusivas à prevenção ao uso/abuso de drogas, estimulando assim vários tipos de atividades; acrescentou-se ainda que na semana
de trânsito também será aproveitado o momento para trabalhar a questão da prevenção ao uso/abuso de álcool com direcionamento aos
motoristas, possivelmente tal evento ocorrerá dia 18 de setembro; falou-se também da possibilidade de maior envolvimento entre o Corpo
de Bombeiros e o COMAD; o Vice Presidente pediu orientação à Sra Larissa, Coordenadora e Advogada da Casa dos Conselhos a
respeito da Resolução 009-2012 COMAD se haveria algum acréscimo devido ela estar seguindo a RDC 29 e atualmente está em vigor o
Marco Regulatório que atenta sobre o funcionamento das Comunidades Terapêuticas, devido a tal dúvida, ficou decidido que a Sra
Larissa irá fazer um estudo mais aprofundado para na próxima reunião explicitar sobre as possíveis alterações; a Assistente Social
Gabriela disse que o Conselho da Assistência Social solicitou a ela saber se o COMAD saberia dizer sobre as atividades desenvolvidas
por assistidos da REMAR junto aos sinais de trânsito; foi levantado dúvidas a respeito do Fundo relativo à prevenção do uso/abuo de
Drogas em Sete Lagoas, para que o COMAD possa conhecer o que é gasto nesta atividade, sendo inclusive proposto que se possa oficiar
à Contabilidade do Município para esclarecer sobre o FUMAD; o Conselheiro Cláudio Raposo esclareceu que é necessário uma
mobilização junto com o Poder Legislativo e outros parceiros para que se trabalhe a vontade política em instrumentalizar e instituir o
FUMAD uma vez que se isso não acontecer dificilmente ele funcionará efetivamente; diante das dúvidas, ficou deliberado que a Sra
Larissa Santos faça um estudo da Lei do FUMAD para um melhor conhecimento e trazer melhores esclarecimentos sobre tal lei na
próxima reunião; o Conselheiro Jorge sugeriu que as comissões possam estar estudando as situações e normas mais polêmicas para que
possa ser trazido às reuniões já com o devido estudo, dinamizando assim as reuniões; foi lembrado a importância das Comissões estarem
ciente de seu papel para que o COMAD possa atuar com maior eficácia junto à política sobre drogas no município, inclusive foi alertado
a necessidade de acerto dos participantes das Comissões para a devida publicação em resolução; o Presidente Sr Wagner chegou à reunião
posteriormente uma vez que se encontrava em reunião à Belo Horizonte na Secretaria de Defesa Social, discutindo a respeito do
Kit/equipamentos do Crack é possível vencer, e explanou sobre o FUMAD, as funções da SUMAD e a Resolução 009/12 e o Marco
Regulatório. Foram justificadas as faltas dos Conselheiros Ivair, Newton França e Paulo José, finalizando o Sr Vice Presidente agradeceu
a presença e participação de todos, dando encerrada a reunião, para tanto lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem
de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CLÁUDIO GUILHERME DE ABREU
VICE-PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.07.2016, DO COMAD-SL.
Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, reuniu-se extraordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente Sr Wagner Alves
Martins, sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, na sequencia foi verificado
quanto ao novo horário das reuniões e qual seria o melhor para todos, ficando acertado que até o fim do ano as reuniões ordinárias
ocorrerão às 13 horas toda primeira terça; em seguida foi falado da realização da semana municipal de prevenção às drogas, sendo
apontados os aspectos positivos e aqueles que podem ser melhorados, foi inclusive falado sobre o fato do cancelamento da passeata, em
cima da hora, sendo esclarecido que foi devido o decreto do prefeito feito na semana do evento, no sentido de diminuir os custos, o que
impossibilitou que fossem disponibilizados os ônibus; foi lembrado que a caminhada/passeata, na verdade é um fechamento de um
evento, não apenas por si só tem a trazer uma mudança de comportamento, ou seja deve ser feito um trabalho mais contínuo antes a ela,
portanto deverá ser feito um melhor entendimento com a Educação do Município para ser feito esse trabalho de conscientização e
prevenção ao uso de drogas, inclusive para maior compreensão do evento; foi salientado que a apresentação do Projeto Tô Ligado, na
quinta feira, é muito interessante, contudo, o custo é até então muito alto para o município custear sozinho, sendo necessário o apoio de
parcerias; o Conselheiro Cláudio lembrou que é necessário buscar trabalhar com maior afinco e direcionamento na prevenção, e não ter
um enfoque principal na recuperação; apesar de que também tem que se focar, devido à grande demanda que existe; foi falado ainda da
dificuldade de se ter um atendimento de saúde ao dependente químico, onde as unidades de atendimento básico não estão tendo condições
de fazer esses atendimentos e o CAPS-AD, não tem estrutura para ser a porta de entrada desses atendimentos, lembrando que o
atendimento de saúde é universal, ou seja, é obrigação de todo município dar esse suporte, dando-se prioridade à área de zoneamento de
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atenção básica, na qual o indivíduo reside; foi esclarecido que a Comunidade Nova Caminhada é bem atendida pelo sistema de saúde,
seja o ESF do Itapoã e Posto de Saúde do Progresso; foi proposto que a Conselheira Alcione possa entrar em contato com as demais
Comunidades Terapêuticas do município para poder dar conhecimento às demais quanto à melhor forma de atendimento do suporte de
saúde às Comunidades; foi lembrado a necessidade dos COMAD estreitar as relações com o Conselho Municipal de Saúde, para que
possam se interagir e dar maiores condições de celeridade no atendimento aos usuários de drogas, facilitando o funcionamento da rede,
que até então não tem funcionado bem; foi proposto também que haja novas reuniões com as Comunidades Terapêuticas para que possam
melhor se estruturar e também trocarem as experiências positivas; após discussão sobre os atendimentos da rede de saúde, foi solicitado
pelo presidente uma avaliação dos eventos da semana de prevenção; foi solicitado que seja feita uma programação para o 2° semestre do
que foi debatido no Seminário. Desta forma o presidente solicitou ao Conselheiro Newton França que fizesse a leitura da ata do Seminário.
Após a leitura o Conselheiro George levantou a hipótese de levar as informações do COMAD nas reuniões do MEXA-SE; a Conselheira
Lúcia também solicitou que fosse incluído no guia de saúde informações sobre locais de atendimentos a dependência química; outra
sugestão do Conselheiro George foi a de afixar cartazes nos Centros de Saúde informando da possibilidade de atendimento a dependentes
químicos; prosseguindo, a Conselheira Alessandra procurou saber dos presentes a respeito de uma casa de acolhimento na orla da lagoa
do Boa Vista; foi ainda, levantado a hipótese do registro das comunidades no COMAD sendo solicitado a informação da documentação
necessária para a Coordenação da Casa dos Conselhos, tendo a Drª Larissa Santos esclarecido também sobre o marco regulatório das
entidades e ficou deliberado que todas as atas do COMAD serão publicadas no diário oficial, ficado decidido para a próxima reunião a
discussão sobre a Resolução 009/2012, que trata dos documentos necessários para que uma Comunidade Terapêutica se inscreva no
COMAD, sendo que tal resolução será enviada via email, para todos os Conselheiros. Foram justificadas as faltas dos Conselheiros Ivson
e Paulo José, finalizando o Sr Presidente agradeceu a presença e participação de todos, dando encerrada a reunião, para tanto lavrei a
presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

WAGNER ALVES MARTINS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 21.06.2016, DO COMAD-SL.
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se extraordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Vice Presidente Sr Cláudio
Guilherme de Abreu, sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com a abertura oficial através da
Sra Leila Dias, do Cerimonial da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e também locutora da Rádio Eldorado, na sequencia os
participantes fizeram a apresentação pessoal dizendo sua representatividade; em seguida o Conselheiro do COMAD, Dr Bruno Librelão
iniciou a explanação sobre o Marco Regulatório das Comunidades Terapêuticas, conforme Resolução CONAD Nº 01/2015 de
28/08/2015, após a explanação o Vice Presidente falou aos presentes, lembrando da importância do COMAD na execução da política
sobre drogas, salientando da necessidade de todos se unirem e de certa forma estarem mais próximo do Conselho, após a fala convidou
a todos para um café, ocorrendo um pequeno intervalo; no retorno foi feito a apresentação musical do Sr Pedro Henrique da Silva
Santos(MC PHMG), após a apresentação o Conselheiro Newton reforçou que o COMAD existe para ser um elo entre os atores que de
alguma forma trabalham isolados e com certeza se unirem e trocarem as boas práticas nas experiências com o tratamento do dependente,
ou seja haver mais união de forças, dessa fora ocorrerá um ganho para todos, inclusive sugeriu ocorrer esporadicamente reuniões
ampliadas com todos envolvidos na causa, reforçando essa articulação, na sequencia o Sr Adeli, Presidente da Comunidade Santa
Terezinha – Comunidade Terapêutica São Paulo, falou dizendo que a partir do ano 2000 passou a dedicar sua vida à obra assistencial,
primeiramente com uma creche, e depois também com os dependentes químicos onde optou em sua Comunidade Terapêutica sobreviver
através da Providência Divina, ou seja através de doações daqueles que conhecem e acreditam na sua obra; dessa forma não há cobrança
em dinheiro pelo acolhimento do dependente, ou seja, há 10 anos vive essa experiência que tem dado bons frutos, afirmou ainda que só
o amor pode reestruturar o ser humano onde o abraço fraternal é a maior arma contra a dependência química, que em sua Comunidade
Terapêutica existe o respeito a todos onde é feito um acolhimento ao ser humano, valorizando suas potencialidades, também é trabalhado
o reforço ao fortalecimento da espiritualidade, finalizou dizendo que é muito importante valorizar a família e apesar da forma que as
coisas andam e são impostas, não concorda com muita coisa, e ainda acredita na força da família tradicional que vem trazer essa estrutura
inicial necessária ao ser humano; na sequencia o Sr Glaisson representante do Grupo de Autoajuda da Associação Família de Caná, falou
dizendo da necessidade da participação ativa dos familiares no processo de recuperação, uma vez que tem percebido a falta de interesse
por parte dos familiares dos dependentes, em seguida falou o Sr Marcelo representante da REMAR, dizendo que ela é uma ONG, presente
em 75 países, onde o a missão visa trabalhar com o ser humano que deseja sair da dependência química, lembrou que a ciência diz que a
dependência não tem cura, mas afirma que a religião pregada por Jesus traz a libertação do ser humano, dizendo que também vive da
providência divina e das doações; o Sr Marlon falou que presidia uma instituição em Curvelo, onde o Ministério Público, através da
Promotora, que não entende o trabalho das Comunidades Terapêuticas, fechou sua Comunidade, inclusive tem fechado todas que lá
existem onde ela teria dito que não permitirá que Comunidades se instalem no município, inclusive foi preso e permanecido nessa
condição por 84 dias devido a intervenção da Promotora em sua Comunidade, finalizou afirmando ainda que tem a causa do tratamento
do dependente como um ideal e não vai desistir dela por nenhum motivo; Gislene falou que há 12 anos fundou o Grupo de Autoajuda
Rainha da Paz e posteriormente percebendo a necessidade, fundou a Comunidade Terapêutica Feminina Santa Catarina de Sena,
relembrou a importância de nos unirmos como forma de fortalecer o trabalho, devendo o poder público ser mais realista, menos teórico
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e ter o pé no chão, e reforçou ainda a necessidade de exercitarmos o “Amor Ágape”, sendo ele essencial e primordial para o sucesso de
qualquer forma de tratamento, afirmando que quem está na ponta do problema é quem realmente sabe das reais dificuldades, lembrando
que é preciso o poder público reconhecer tais dificuldades, reconhecer os trabalhos das comunidades e auxiliar de fato o que está
funcionando corretamente. Ao término da fala, o Sr Vice Presidente finalizou a reunião, agradecendo a presença e participação de todos,
dando encerrada a reunião, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

CLÁUDIO GUILHERME ABREU
VICE-PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 06.06.2016, DO COMAD-SL.
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento foi lido o ofício
6006/2016 – CONANDA/SNPDCA/SDH/PR, de 23 de maio de 2016; Ofício SUMAD 036 SUP – 2016 datado de 06 de junho 2016,
alterando as funções dos representantes, passando o Suplente Wagner Alves Martins para efetivo, e Gilson Alves, ficando como Suplente;
orientações da Sra Larissa Assessora Jurídica da Casa dos Conselhos a respeito da eleição do COMAD, aspectos jurídicos e finalidades
da Mesa Diretora e também apoio da Casa dos Conselhos junto a este; o Presidente explanou novamente sobre a importância do papel
de exercer a Presidência do Conselho e a necessidade de nos colocarmos à disposição para exercer tal função esclarecendo ainda que
todo suporte é dado tanto pela Casa dos Conselhos, quanto pelos demais Conselheiros; em seguida foi dado a palavra ao Conselheiro
Wagner, onde explanou sobre a programação e realização da Semana de Prevenção às Drogas no município, especificando cada dia e
evento, bem como o apoio articulação e participação dos demais órgãos para a realização da semana, sendo necessária a participação
ativa de cada Conselheiro do COMAD para o sucesso do evento; a Conselheira Luiza falou da realização do Programa Escola Aberta,
na Escola Municipal Alipio Maciel de Oliveira enaltecendo que tal projeto tem sido um sucesso, trazendo excelentes resultados; foi
lembrado a importância de termos responsáveis para a divulgação ao público alvo da Semana Municipal, para melhor envolvimento e
participação; em seguida iniciou-se o processo da eleição da Mesa Diretora, onde o Conselheiro Wagner Alves Martins e a Conselheira
Daniela Lúcia Martins se apresentaram como candidatos ao cargo de Presidente, sendo que eles se pronunciaram, foi definido em Plenária
que para a votação dos Presidentes, estes se retirariam, foi feito a contagem dos Conselheiros, totalizando 16(dezesseis) titulares
presentes, após eles se retirarem procede-se a eleição, ficando eleito o Conselheiro Wagner com 08(oito) e a Conselheira Daniela obtendo
06(seis) votos; dando sequência para a eleição do Vice Presidente, se apresentando o Conselheiro Cláudio e o Conselheiro Nilson; após
eles se ausentarem da sala procedeu-se a eleição, sendo eleito o Conselheiro Cláudio com 08(oito) votos e o Conselheiro obtendo
05(cinco) votos, havendo uma abstenção; em seguida passou-se para a eleição do Secretário, sendo eleito por aclamação o 1º Secretário
o Conselheiro Rock Hudson Passos de Souza e 2º Secretário o Conselheiro Paulo José de Oliveira; após a eleição o Conselheiro Wagner
explanou sobre a questão do Fundo Municipal da Política Sobre Drogas e os editais pertinentes, sendo acrescentado com a fala da Sra
Larissa, gerente da Casa dos Conselhos; em seguida o Conselheiro Ivair agradeceu a todos os Conselheiros pelo apoio durante sua gestão,
continuando à disposição de todos e principalmente da causa; o Conselheiro Amorim convidou a todos a participarem da parceria, onde
a REMAR, acolhe mulheres grávidas e solicita o apoio em adquirir berço e materiais para gestantes e crianças; disse ainda que foi
convidado a proferir uma fala no COMAD em Barueri e que maiores dados serão repassados posteriormente; o Conselheiro Nilson
aproveitou para pedir apoio a uma senhora que sofre com seu filho alcoolista; a Conselheira Luiza aproveitou para parabenizar o
Conselheiro Ivair e dar os Parabéns aos novos eleitos da Mesa Diretora desejando sorte e declarando total apoio; foi justificada a falta do
Conselheiro George. O Sr Presidente deu a posse à nova Diretoria. O Presidente finalizou agradecendo a presença e participação de
todos, dando encerrada a reunião, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.05.2016, DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América, 313,
o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso, sendo
os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento o Presidente explanou
a necessidade de assumir nosso papel como Conselheiro e pensarmos nas eleições que ocorrerão na próxima reunião, para tanto os
Conselheiros deverão se conscientizar de sua importância e possam se colocar à disposição para um cargo da diretoria; a Sra Larissa
tomou a palavra, dizendo a importância do Conselho e a função da Casa como suporte e o papel dos secretários executivos se colocando
à disposição; em seguida explanou sobre a função da Mesa Diretora do COMAD, bem como dos demais Conselheiros; após a explanação,
o Conselheiro Wagner perguntou sobre a centralização dos documentos antigos do Conselho e sua manutenção, sendo respondido que
tudo deve ficar na Casa dos Conselhos, o Conselheiro Newton se prontificou a digitalizar os documentos para melhor controle e
gerenciamento; sugeriu-se ainda, que as Comissões se reúnam periodicamente para se instrumentalizarem e principalmente dar
andamento de fato às suas funções; será repassado a todos pelo email, a minuta de resolução da publicação das Comissões para
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conhecimento e acerto e futura publicação; foi decidido que toda 3ª(terceira) terça de cada mês será realizada reunião ordinária das
Comissões Temáticas, às 08h30min neste local; foi perguntado quanto a visita ao Secretário de Saúde, uma vez que mesmo após envio
de ofício e ligações não foi remarcada; o Conselheiro Wagner falou que esteve com o Secretário e ele disse que está tudo bastante confuso
ainda pelo fato de estar havendo várias trocas na Secretaria, ficando acertado, então que a partir de junho, ocorrerá a reunião com ele; o
Conselheiro Cláudio disse que o Conselho muita das vezes está focado em normas e trocas de funcionários tanto da casa e na Secretaria
de Saúde, que se perde tempo em atuar praticamente em seu papel; o Conselheiro Wagner completou que o Conselho hoje está bem mais
maduro e com certeza tem mais condições de atuar; foi lembrado contudo, que é necessário fazermos algo de prático para que possa
minimizar os impactos da problemática das drogas em nossa sociedade; a Conselheira Daniela noticiou que no dia 18 de maio foi
instituído o dia de Combate ao Abuso Sexual e Violação aos Direitos da Criança e Adolescente e ocorrerá uma passeata às 08h com saída
em frente ao Casarão; sendo que de 09 a 13 ocorrerá em escolas com a semana de trabalhos e oficinas específicas sobre o assunto, tal
programação será enviada oportunamente via e-mail; a Conselheira Alessandra aproveitou para dizer que a comemoração do dia de Luta
Antimanicomanial é dia 18, sendo que de 16 a 18 de maio ocorrerá eventos onde dia 16 às 17h haverá a abertura com a ExpôCAPS no
Casarão, dia 17 a exposição continua e dia 18 ocorrerá diversas atividades na Praça Tiradentes de 14h às 17h, também será enviado
oportunamente via e-mail; foi reforçado, novamente, a necessidade de uma maior interação com o Conselho de Saúde; foi sugerido que
retomasse as reuniões com os Presidentes de todos os Conselhos para uma melhor eficácia destes; sendo acertado que a Executiva da
Casa dará conhecer aos demais Conselhos para ocorrer; na sequência foi falado sobre a semana municipal antidrogas de 20 à 26 de junho,
sendo falado pelo Conselheiro Wagner que no dia 26 de junho ocorrerá a final do Torneio de Futsal e Handebal na UNIFEMM de 08 às
12h do Projeto Passos; foi lembrado da necessidade de haver uma maior conscientização do público alvo, para depois serem convidados
a participarem de passeatas para um melhor aproveitamento; o Conselheiro Wagner sugeriu que o Dr Ricardo(CRR) fosse convidado
para estar presente na Semana de Prevenção, ficando a acertar o local e data; foi definido que dia 24 de junho ocorrerá a Caminhada com
início previsto para às 08h na Praça Tiradentes, ficando a SUMAD e Comissão com o apoio da Secretaria Executiva da Casa dos
Conselhos para os acertos da realização desta e outros, sendo que será enviado a programação via email para os Conselheiros; o
Conselheiro Newton falou sobre a utilização das carteiras de Conselheiro e a importância de seu uso e o termo de compromisso que todos
assinaram; foi lembrado a importância do papel do Sgt BM Oberhoffen que foi Conselheiro do COMAD e infelizmente faleceu; foi
falado sobre a participação de Conselheiros nos encontros em BH e Caetanópolis sobre o Uso/abuso de drogas foi justificada a falta dos
Conselheiros: Carvalho e Cláudio Raposo; o Presidente falou da necessidade de empenharmos nas eleições da próxima reunião ordinária
do Conselho; finalizando foi agradecido a presença e participação de todos, dando encerrada a reunião, o Sr Presidente, Ivair José
Cardoso, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.04.2016, DO COMAD-SL.
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento foram
justificadas as faltas dos Conselheiros: Raquel, Cléia, Phillipe, Sgt Edenília, Daniela Martins e Gabriela(Assistente Social); o Presidente
falou da necessidade de troca do Presidente do Conselho devido a partir de então não estará no COMAD, representando a Polícia Militar
de Minas Gerais, uma vez que vai para a reserva; aproveitou para agradecer o apoio de todos os Conselheiros; o Conselheiro Wagner
lembrou da realização do Seminário do CRR que ocorrerá dia 09.04.16, de 08h às 17h no UNIFEMM, que será voltado para uma carta
de intenção para o município, concitando a todos para participarem; foi discutido sobre o nova Presidência do Conselho ficando, após
discussão, acertado a permanência do atual Presidente, uma vez que ele apesar de entrar na reserva, continuará na Polícia Militar;
deliberou-se a confecção de ofício para o SERPAF sobre a permanência do Conselheiro Philippe no COMAD; a Conselheira Luiza
aproveitou o momento para justificar as suas ausências, inclusive no momento entregou o cargo de 1ª Secretária uma vez que não está
tendo a disponibilidade de ser atuante como gostaria de ser, portanto aproveita ainda, para agradecer a todos pelo apoio e entendimento;
o Sr Presidente agradeceu a Conselheira Luiza pelos bons trabalhos prestados ao Conselho e consequentemente ao município, solicitando
dentro da possibilidade sua presença nas reuniões para enriquecimento destas; após isso foi levado a plenária, ficando definido que após
a 1ª Secretária deixar o cargo, assumiu o 2º Secretário, acertou-se também que em junho próximo, ocorrerá a eleição para a Diretoria do
COMAD, sendo no referido mês finaliza o prazo da atual diretoria; ; o Conselheiro Newton passou a relatar sobre o Encontro Regional
Sobre Drogas ocorrido em Belo Horizonte, sentindo que houve, de certa forma, falta de interesse na participação, uma vez que apenas
05(cinco) representantes do município foram, sendo tal encontro um momento importante para definir as ações, trocando experiências e
fortalecendo a rede; concitando a necessidade de nos fortalecermos e haver realmente interesse em termos atitudes eficientes e eficazes
para que se dê um direcionamento prático, onde a demanda é enorme mas poucas soluções práticas são apresentadas; se faz necessário
também se dar a conhecer o COMAD, reforçando sua existência e principalmente sua importância no município, inclusive criar um Site
para não apenas divulgar o Conselho, mas apresentar propostas para o município, inclusive fazer diagnósticos para melhor
direcionamentos; o Conselheiro Cláudio interviu reforçando a necessidade do apoio da reinserção do dependente na sociedade e que teria
sido acertado quando da realização do Programa Papo Legal que seria feito tal diagnóstico e acompanhamento contínuo, o que não ocorre;
o Conselheiro Wagner falou que como o Conselho do Idoso, o COMAD poderia modificar seu regimento onde o cargo de Conselheiro
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de órgãos não governamentais não tivesse um prazo determinado, uma vez que geralmente tal condição impede Conselheiros atuantes
permanecerem no Conselho; disse ainda que foi solicitado pelo Sub Secretário Estadual de Política Sobre Drogas, recurso junto ao
FUNAD, para instituição do projeto “Tô ligado” em 200 municípios de Minas Gerais, onde Sete Lagoas seria contemplada; o Conselheiro
Amorim disse ter reunido com a Gerente do CAPS e a presidente do COMAD Neide de Pará de Minas, onde foi verificado a possibilidade
de visita lá para troca de experiência, uma vez que há uma grande interação do CAPS de lá com o COMAD; a Conselheira Luiza explanou
da importância da participação do COMAD na monitoramento do Plano Decenal da Educação Municipal, 2015 a 2025, ficando os
Conselheiros Bruno e Gilson para representarem o COMAD junto a Comissão; quanto a solicitação para reunião com o novo Secretário
de Saúde foi formada a seguinte comissão: Bruno, Ivair, Rock, Newton, Wagner, Cláudio, Marlon e Lúcia; ficando a data a ser agendada
pela Secretária e divulgada, sendo deliberada a seguinte pauta: execução de fato da Pactuação do Programa Crack é possível vencer;
efetivação da pactuação dos leitos para dependentes, deficiência do atendimento a dependentes em casos mais graves; sugestão para
indicação de Psiquiatra no CAPS AD com Especialização na área; o Conselheiro Ivson falou da dificuldade sobre os direcionamentos
nos casos que chegam ao Conselho Tutelar, onde em muitos locais não tem suporte para ser dado aos menores; o Conselheiro Mauro
disse que durante reunião de Segurança percebeu a dificuldade em muitos aceitarem o dependente como uma situação primordial a ser
encarada não só como um problema de segurança, mas principalmente de saúde e assistência social, percebendo que poucos aderem a
união para ajudar a sanar tal situação; o Conselheiro Marlon sugeriu que seja estreitado as relações com a ACI, uma vez que é um grande
parceiro para enfrentar tal problemática; tendo o Conselheiro Wagner de agendar com o Sr Flávio Presidente da ACI para uma reunião e
explanação sobre o COMAD e possíveis parcerias; finalizando foi agradecido a presença e participação de todos, dando encerrada a
reunião, o Sr Presidente, Ivair José Cardoso, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.03.2016, DO COMAD-SL.
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento foram
justificadas as faltas dos Conselheiros: Alessandra, Raquel, Luiza Mafra Ivson; em seguida foi lida a Ata da reunião extraordinária, sendo
aprovada; foi lido o relatório de Visita Técnica do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, datado de 23.12.2015 na
Comunidade Terapêutica Adonai, sendo que a visita ocorreu no dia 18 de dezembro de 2.015, referente à denúncia nº 79.403 da
Subsecretaria de Direitos Humanos, onde foi apontado que o Sr Carlos Alberto(idoso) já não se encontra mais na Comunidade; sendo
relembrado que anteriormente já foram relatados inúmeros casos de irregularidades referente ao Sr Ricardo e Sr Geraldo Gomes junto à
Comunidade Terapêutica, sendo constatado que o registro da Comunidade Adonai venceu e já foi solicitado um novo registro pela
Presidente, sendo acertado pela Responsável Técnica Sra Gabriela que será feita uma visita técnica; dessa forma a Comissão do COMAD
acompanhará a visita para conferir os aspectos necessários para um novo registro junto ao COMAD; na sequência foi dada a palavra à
Sra Maristela, atualmente Conselheira do COMAD representando a Comunidade Nova Caminhada; foi relembrado pelo Sr Presidente
que a partir de abril as reuniões ordinárias retornarão para toda primeira terça de cada mês; foi demandado que será feito um ofício de
felicitações ao novo Secretário Municipal de Saúde, Sr Ronei Gott, solicitando também um agendamento dele com o COMAD, para
maiores acertos da Política Sobre Drogas no município; o Conselheiro Cláudio relembrou a importância da Comunidade São Paulo
Apóstolo do Sr Adeli, que há anos tem contribuído de forma voluntária com o tratamento dos dependentes de Sete Lagoas e região;
lembrado ainda sobre o “romantismo” que se dá à causa, principalmente em relação a não aceitação do tratamento compulsório, sendo
verificado na prática, que em muitos casos o dependente já não tem condições de decidir por si próprio e é uma situação de proteção do
próprio dependente e da sociedade e que muitas comunidades tem-se especializado para dar um atendimento mais humanizado para esses
casos; o Conselheiro Newton apresentou o protótipo da Carteira de Identificação do Conselheiro do COMAD e também seu registro
funcional para melhor Coordenação e Controle, sendo colocado em discussão sendo aprovada; foi lembrado que estão abertas as
inscrições para o Curso Supera do SENAD; o Conselheiro Newton reforçou a necessidade das Comissões do COMAD, para se
fortalecerem, definir seu papel, se reunirem e principalmente agirem para dar suporte ao COMAD e consequentemente movimentar a
Política Sobre Drogas; foi lembrado pelo Conselheiro Cláudio a questão da preocupação da reinserção dos dependentes que é uma
situação crítica e que não tem tido uma atenção necessária para continuidade do processo de tratamento do dependente; o Conselheiro
Amorim explanou sobre o papel da REMAR(Associação Remar do Brasil), instituição essa que atua no mundo inteiro, e seu apoio junto
a política sobre drogas, onde às vezes por desconhecimento, a população julga mal seu trabalho, esclarecendo que é um trabalho sério e
busca tratar com humanidade seus atendidos; convidando a todos para conhecer mais de perto o programa; foi lembrado o Encontro
Regional Sobre Drogas a realizar-se na Cidade Administrativa no dia 04.03, onde sairá uma Van em frente à Casa dos Conselho às
06h30min nesta data; o Sr Presidente teve que se ausentar antes do fim da reunião, dando sequência o 2º Secretário; finalizando foi
agradecido a presença e participação de todos, dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a
presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16.02.2016, DO COMAD-SL.
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se extraordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José
Cardoso, sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento foram
justificadas as faltas dos Conselheiros: Nilson, Cláudio Raposo e Sgt Edenília; em seguida foi dada a palavra à Sra Alessandra Horta,
Coordenadora do CAPS-AD, na qual explanou sobre o funcionamento, demanda, complexidades e fluxograma do atendimento do CAPS,
sendo inclusive respondido algumas perguntas; na sequencia o Sr Ricardo Sub Coordenador do CRR, fez sua explanação reforçando a
necessidade do diálogo entre os atores de atenção aos usuários do sistema de saúde, não só dos dependentes, relembrando que a atenção
primária não funciona como devia, ou seja o dependente após atendimento no CAPS, não tem sequencia no tratamento, não há uma
sintonia entre a saúde no município; foi lembrado da necessidade da participação da família para dar o suporte ao processo do tratamento;
sendo que os Conselheiros e demais presentes participaram com perguntas e exposições a respeito do tema; foi discutido também a
necessidade primordial do funcionamento do CAPS-AD em tempo integral, ou seja, 24 horas; o Conselheiro Wagner lembrou que o
CAPS-AD não está havendo acolhimento e sim atendimento e que tem dificuldades no sistema quando na SUMAD é procurado por
dependentes, não tendo o suporte pela rede de assistência de saúde, ou seja o fluxo não é eficaz; o Conselheiro Newton acrescentou ainda
que há de alguma forma um antagonismo entre a rede de atenção à saúde, onde às vezes um fica “jogando uma demanda para o outro”
ao invés de fortalecer todo o sistema e procurar atender com eficiência o dependente, dando encaminhamento ao problema; foi
perguntado pela Conselheira Lúcia se o atual número de funcionários do CAPS-AD é o suficiente, sendo respondido pela Alessandra
que atualmente devido a crise no município, faltam mais profissionais para melhor atender à comunidade, inclusive há vagas, mas o
município não pode contratar; o Conselheiro Wagner disse que anteriormente procurou a ACISEL viabilizando uma parceria para
construir uma Comunidade Terapêutica Municipal, sendo que no mês de outubro passado paralisou-se os entendimentos, devido a crise
financeira; em seguida o Sr Adely, Coordenador da Associação Santa Terezinha, responsável pela Comunidade São Paulo Apóstolo disse
que há quase 15 anos trabalha com dependentes químicos e familiares e sentindo a dificuldade e burocracia do sistema, prefere valorizar
a vida humana e num gesto de caridade, atender os dependentes em sua comunidade sem cobrar, uma vez que geralmente há urgência
em atender às pessoas e na maioria das vezes a situação destes é tão precária e com isso conseguiu resgatar muitas pessoas e que muitas
delas são profissionais liberais, pessoas de bem na comunidade; sendo que tais vitórias fortalece sua vontade em continuar caminhando,
apesar de muitos obstáculos, uma vez que pelas experiências passadas ficou muito frustrado quando tentou contar com o poder público,
sendo muito burocrático, exigente, mas em contrapartida não dá a assistência devida, com isso continua preferindo agir dessa forma,
através da Providência Divina e colaboração daqueles que reconhecem a seriedade e necessidade da existência da Comunidade; foi
lembrado pela Conselheira Alessandra o aumento do uso de álcool em Sete Lagoas, complicando mais a situação do município;
finalizando o Sr Presidente lembrou da necessidade do fortalecimento do COMAD-SL para que realmente a política pública sobre drogas
possa ser estabelecida de fato, e se necessário oficiar aos demais órgãos e inclusive ao Ministério Público cobrando atitudes para a
implantação da política pública sobre drogas que realmente atenda a Comunidade; agradeceu a presença e participação de todos, dando
encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de
direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
IVAIR JOSÉ CARDOSO
2º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.02.2016, DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. A reunião iniciou-se com uma oração, dando prosseguimento foram
justificadas as faltas dos Conselheiros: Alessandra, Philippe, Carlos Piatavinha, Nilson, Daniela Lúcia Martins, Cláudio Raposo e Sgt
Edenília; a Conselheira Luiza relatou que devido a problemas de saúde de seu marido, a partir do mês de setembro, não pôde comparecer
às reuniões do Conselho, agradeceu na oportunidade a solidariedade de falecimento de seu marido ocorrido em dezembro; quanto aos
ofícios recebidos foi lido o ofício do GAARP – Grupo de Autoajuda Rainha da Paz, indicando o Sr Newton Sebastião França Soares
para ser Conselheiro do COMAD, e ofício 004-16 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sete Lagoas
indicando o novo Conselheiro Sr Ivson Gomes de Castro como titular e Fabiana Cristina Dias Correa como Suplente, representando o
Conselho Tutelar; o Presidente iniciou dizendo a necessidade dos Conselheiros verificarem sobre a substituição do Presidente e talvez
toda a diretoria, devido o fato dele estar indo para a reserva e outro militar deverá ser indicado em sua substituição, ficando definida para
a próxima reunião a indicação; falou-se também sobre o retorno das reuniões para a primeira terça do mês a partir de abril; o Conselheiro
Cláudio falou da dificuldade em articular a efetividade de atendimento do CAPS-AD, onde o Conselheiro Wagner disse que se o COMAD
construir um fluxo mais prático para que este seja apresentado à Secretaria Municipal de Saúde para tornar mais eficiente e eficaz o
atendimento da dependência e sua problemática; o Conselheiro Newton lembrou a necessidade de melhor a divulgação da política sobre
drogas no município e que as Comissões do Conselho se reúnam e atuem dentro de suas competências para ter maior conhecimento dos
atores no município e principalmente agilizar a política sobre drogas; o Conselheiro Amorim reforçou a necessidade de maior
entrosamento dos membros das comissões, ficando acertado a pauta da próxima reunião ordinária para a discussão sobre o fortalecimento
e acerto das Comissões, lembrou ainda a importância do COMAD interagir mais com o Conselho Municipal de Saúde para fortalecer a
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política sobre drogas no município; foi lembrado também que existe um Fluxo do CAPS-AD, mas que talvez ainda não tenhamos seu
conhecimento pleno ou mesmo este já tenha sido mudado, para tanto foi sugerido que a Conselheira e Coordenadora do CAPS-AD Sra
Alessandra possa na próxima reunião dar conhecimento como realmente funciona o fluxo de atendimento e possamos também divulgar;
ficou acertado que ocorrerá Reunião Extraordinária onde a Coordenadora do CAPS-AD virá no dia 16 de fevereiro às 08h30min para
apresentar o funcionamento do fluxo; o Conselheiro Wagner sugeriu agendar também com o Sr Ricardo – Sub Coordenador do CRR
comparecer nesta reunião para contribuir no entendimento e elaboração prático do fluxo; a Conselheira Lúcia lembrou que a rede do
município não está funcionando lembrou também da necessidade da divulgação da importância do papel do Conselheiro para a sociedade,
mesmo porque houve um incidente com 02(dois) policiais militares onde ela teria sido desrespeitada como Conselheira e cidadã inclusive
teria sido detida, sendo uma situação bastante constrangedora e desnecessária e que a deixou traumatizada; diante disso todos os
Conselheiros se solidarizaram com a Conselheira Lúcia dando-lhe força para superar essa situação, lembrando que tal atitude é uma
exceção na Polícia Militar, que não é saudável generalizar pois seria injusto; com isso foi sugerido que se faça a carteira de identificação
do Conselheiro para facilitar sua identificação, sendo que o Conselheiro Newton se prontificou a confeccionar tais carteiras; foi lido as
representações e Conselheiros para confirmar com os presentes suas representatividades; o Conselheiro Wagner falou sobre o Projeto
Passos com a programação da prevenção das drogas no carnaval e a atuação da SUMAD perante o evento; onde ocorrerá entrega de
panfletos na sexta feira 05 de fevereiro, no ponto final de ônibus, frente ao Centro Elétrico e também nos sinais ali próximo, de 13h às
17h a Sub Secretaria Estadual de Política Sobre Drogas cederá 5.000(cinco) mil leques; tal evento ocorrerá em parceria com a Polícia
Militar, Bombeiro Militar, Secretaria Municipal de Esportes, COMAD, PRF e 4º GAAAe, Secretaria Municipal de Educação, Guarda
Civil Municipal e Secretaria Municipal de Saúde contando também com a participação da Banda da APAE; dentro do Projeto Passos
também ocorrerá um campeonato com as escolas municipais de futebol de salão e handebol com culminância na semana municipal de
prevenção ao uso de drogas, 26 de junho; a Conselheira Cléia manifestou interesse de que as escolas estaduais também participem do
Projeto Passos, se colocando à disposição para intermediar junto ao Superintendente; o Sr Presidente reforçou a necessidade da
participação dos Conselheiros no evento Paradão Preventivo no período de Carnaval; o Sr Presidente agradeceu a presença de todos
reforçando que a colaboração e participação de todos é imprescindível para o bom êxito da missão do Conselho, dando encerrada a
reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.12.2015, DO COMAD-SL.
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. Iniciou a reunião com uma oração, dando prosseguimento foram justificadas
as faltas dos Conselheiros: Capelão Amorim, Alcione, Raquel, Alessandra, Philippe, Carlos Piatavinha, Alessandra, Nilson, Daniela
Lúcia Martins e George, Luiza Mafra, estiveram presentes ainda a Assistente Social Gabriela Ribeiro Veloso Maciel, e a Procuradora
Larissa Fernando Santos; quanto aos ofícios recebidos, foi lido o ofício do Vereador João Evangelista que institui a lei do Dia do
Conselheiro Municipal; ofício pedindo o desligamento do Conselheiro Sr Jardel Vilela Macedo e assumindo como Titular a Conselheira
Alcione de Freitas Almeida e nova suplente a Valdênia Márcia de Oliveira Campos; foi lido o relatório da Comissão de Política,
Estatísticas, Fiscalização, Inspeção e Pesquisa, colocado para deliberação do Conselho, sendo este aprovado e a posteriori será
encaminhado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, em resposta ao ofício nº 1775-15 – GAB-SMAS, bem como ofício para
o Conselho Municipal do Idoso devido a existência de interno com 64 anos de idade e ao Conselho Municipal de Saúde para providências
pertinentes a cada órgão; o Conselheiro Ivair disse que é preciso ter equilíbrio para não haver injustiça com as boas Comunidades; foi
colocado em pauta sobre o dia e horário das reuniões do COMAD para o ano de 2016, sendo definido que continuará na primeira quarta
de cada mês até o mês de março, sendo que à partir de abril, retornará para a primeira terça de cada mês; ficou definido que no mês de
janeiro não haverá reunião ordinária, contudo poderá haver reunião extraordinária; definiu ainda que haverá um controle para os
Conselheiros que comparecem às reuniões sem para tanto apresentarem justificativas; foi lido os nomes dos Conselheiros indicados para
cada Comissão definitiva, e suas representações ao que constatou haver divergências entre os Conselheiros nomeados no decreto 5.217
de 2015 e aqueles indicados pelas representações, sendo deliberado para que seja apurado essas incorreções, e seja apresentado na
próxima reunião a minuta reformulando as indicações; E nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos
reforçando que a colaboração e participação de todos é imprescindível para o bom êxito da missão do Conselho, dando encerrada a
reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.11.2015, DO COMAD-SL.
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
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sendo os demais presentes constantes do livro de presença. Iniciou a reunião com uma oração, dando prosseguimento foram justificadas
as faltas dos Conselheiros Philippe, Carlos Piatavinha, André Carvalho, Alessandra, Nilson, Cláudio Raposo; quanto aos ofícios
recebidos foi lido o ofício 1.775-15 – Secretaria Municipal de Assistência Social, na qual noticia fatos sobre a Comunidade Terapêutica
Adonai, onde estaria ocorrendo maus tratos a internos da aludida Comunidade, pedindo para tanto sejam tomadas providências para
averiguação da veracidade dos fatos e posterior encaminhamento de resposta à Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado
de Minas Gerais, onde foi feita a denúncia; o Conselheiro Wagner narrou sobre uma outra denúncia ocorrida à mesma comunidade
ocorrida em 2006, onde teria sido feita uma visita e apontada várias irregularidades, o Conselheiro Bruno esteve em 2013 para uma visita
do COMAD uma vez que a instituição havia requerido inscrição no Conselho, sendo verificada a documentação e estava de acordo com
os requisitos para credenciamento junto ao COMAD, sendo observado porém que havia uma grade que separava os internos, ficando eles
à noite trancados, sendo esta retirada para que o credenciamento fosse feito; o Conselheiro Wagner sugeriu que a Comissão de
Fiscalização agende um veículo da Prefeitura e faça uma visita ao local e novamente faça uma conferência dos documentos exigidos para
funcionamento e credenciamento junto ao COMAD, e verificar as devidas denúncias e posteriormente encaminhar um relatório ao Órgão
denunciante com o que foi verificado; a Conselheira Lúcia lembrou da necessidade do município de suprir a carência em atendimento e
assistência aos dependentes com comorbidades e cumprir seu papel; ficou acertado que a Comissão de Fiscalização vai se reunir e se
preparar para a visita; o Conselheiro Newton lembrou da importância de se registrar também em fotos as situações apontadas na vistoria;
ficou acertado que na próxima reunião, o Conselheiro Bruno fará uma explanação sobre o Marco Regulatório que regulamenta o papel
das Comunidades Terapêuticas; ficou definido que será publicada uma resolução na qual define uma comissão temporária para fazer a
visita - fiscalização na Comunidade Adonai; o Conselheiro Wagner explanou sobre a criação e papel da SUMAD, nessa fala o Conselheiro
pediu ao COMAD que intervisse junto ao órgão competente para verificar a viabilidade para que o CAPS-AD funcione 12 horas por dia
e não 10 horas como atualmente está funcionando, noticiou-se que uma nova turma do Curso do CRR irá iniciar no dia 10 de novembro;
o Conselheiro Ivair refletiu a necessidade de nos esforçarmos como Conselheiros na política sobre drogas, uma vez que devido a crise
que assola o país isso tende a influenciar no aumento da violência, principalmente em relação às drogas; ficou acertado a possibilidade
de realização de uma reunião extraordinária para apreciação do relatório sobre a vistoria na Comunidade Adonai, sendo comunicada aos
Conselheiros. E nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos reforçando que a colaboração e participação
de todos, dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada
por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
IVAIR JOSÉ CARDOSO
2º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.10.2015, DO COMAD-SL.
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. Iniciou a reunião com uma oração, dando prosseguimento foram justificadas
as faltas dos Conselheiros Philippe, Carlos Piatavinha, André Carvalho, Alessandra, Cláudio Raposo; o Conselheiro Wagner noticiou
que o Curso do Centro Regional de Referência em Drogas terá novas inscrições a partir de 13.10.15 pelo site crr.nte.br, devendo os
Conselheiros entrar no site, fazer a inscrição e repassar para a SUMAD, onde deverá ser informado qual sua representatividade no
Conselho, com o início do curso previsto para dia 10.11.15, sendo tal curso muito elogiado pelos Conselheiros que já o fizeram; o
Conselheiro Cláudio do NA agradeceu de público a todos pela colaboração dos 11 anos das reuniões que ocorrem na Loja Maçônica
União Sertaneja, onde o espaço é cedido, e renovação da cessão do espaço, sendo este de fundamental importância para o êxito do
objetivo das reuniões, solicitou, ainda a possibilidade de uma reunião ampliada e/ou encontro entre as Comunidades Terapêuticas e
Grupos de Autoajuda para se interagirem; foi verificado que não houve correspondências expedidas e recebidas para o COMAD; o
Conselheiro Amorim explanou que tem dado apoio no sentido de articulação de criação de conselhos no Estado do Espírito Santo,
esclareceu, ainda sobre a Comissão de Política, Estatísticas, Fiscalização, Inspeção e Pesquisa, da qual é presidente, sugerindo também
que se faça reunião entre as comissões para se direcionarem e fortalecerem suas atuações, apresentou, ainda a Bíblia de Estudo Despertar,
onde esta visa trabalhar a espiritualidade e os doze passos, sendo uma ferramenta no tratamento da dependência; foi apresentado pelo
Conselheiro Rock sobre a constituição, objetivo e função do COMAD-SL, sendo bastante debatido e contribuído para o entendimento
dos Conselheiros, o Conselheiro Wagner noticiou que ocorreu uma reunião do SENAC com o Município, Prefeito, Secretaria Municipal
de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, com assinatura de convênio com vistas a parceria em atuação de projetos
inclusive de prevenção ao uso/abuso de drogas; falou-se da necessidade de se normatizar, dentro do município, onde todo evento
relacionado sobre a prevenção ao uso/abuso de drogas no sentido de que o COMAD seja comunicado, para poder dentro de suas
atribuições avaliar e cooperar com o evento; o Conselheiro Wagner sugeriu a possibilidade de agendar uma reunião com o Executivo no
sentido de mostra-lo a importância do papel do Conselho na formulação da política sobre drogas e a necessidade de um melhor
intercâmbio. E nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos reforçando que a colaboração e participação
de todos é de fundamental importância para o êxito de sua missão, dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º
Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 01.09.2015, DO COMAD-SL.
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Ivair José Cardoso,
sendo os demais presentes constantes do livro de presença. Iniciou a reunião sendo verificado que não havia correspondências e convites
para o COMAD; ficou definido que a partir do próximo mês as reuniões ordinárias ocorrerão na primeira quarta feira de cada mês, às
08h30min, até o fim do ano, tendo em vista alguns Conselheiros estar participando de curso e não seria possível participar das reuniões
ordinárias, O Sr Cláudio Abreu iniciou a apresentação da Comissão I - Comissão de Normas, Protocolos, Convênios e Parcerias, onde
foi explanado sobre a necessidade de se ter um diagnóstico de todas as entidades que trabalham com os problemas da drogadição, hoje
sua maior preocupação é referente à prevenção e reinserção, quanto ao tratamento, não há tanta preocupação devido às várias
Comunidades existentes no município; foi apontado ainda que o COMAD muitas vezes não tem conhecimento do que está acontecendo
em relação ao enfrentamento das drogas no município havendo a necessidade de um melhor conhecimento e\ou acompanhamento dos
atores que estão atuando nessa problemática para melhor eficiência e eficácia, evitando inclusive sobrepor esforços e também a
divulgação dos programas existentes; comentou-se também a dificuldade em agregar as Comunidades Terapêuticas para expor suas
dificuldades e facilidades, ou seja, trocarem experiências bem como mapeá-las; foi esclarecido que a SUMAD não é um órgão
fiscalizador, mas sim coordenador, onde conseguiu dar apoio a três Comunidades, para se estruturarem e reivindicar apoio do poder
público; no município está sendo implantado 2 programas do Governo Federal – Viva Jovem (mapeamento de jovens em vulnerabilidade
social), Programa Crack é Possível Vencer (em implantação ainda), Projeto Passos do Município que também ainda está pouco
implementado; falou-se da necessidade de unir aos ESF, devido sua capilaridade no município e facilidade de estar em todos os locais
da cidade; ao final do curso do CRR, será feito um relatório apontando os atores em relação ao trabalho de enfrentamento às drogas, e
construir um fluxo; a conta existente do FUMAD foi encerrada devido a não utilização, sendo necessário esforços para a sua instituição,
sendo apontado que ainda há erros na lei de sua criação, havendo necessidade de correções; foi sugerido que todos os Conselheiros
procurem conhecer a legislação referente ao COMAD, bem como seja explanado sobre as competências e objetivo do Conselho; o
Conselheiro Daniel explicitou sobre a IV Comissão de Comunicação, Prevenção, Formação e Capacitação de Pessoal; e nada mais
havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos reforçando que a colaboração e participação de todos é de fundamental
importância para o êxito de sua missão, dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, 2º Secretário, lavrei a presente
ata que, se aprovada será assinada por quem de direito.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
2º SECRETÁRIO

IVAIR JOSÉ CARDOSO
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.04.2015, DO COMAD-SL.
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América, 313,
o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno Henrique Librelão
dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, iniciou a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, e após
aprovada, foram indicados os demais representantes para serem Conselheiros, sendo o Sr Cláudio José Raposo França, representando as
Escolas Particulares, o Sr Nilson José Pereira como representante de Associação não Governamental Ligada à Cultura e Esporte; ficou o
Sr Philippe Diogo Alves da Silva (UNIFEMM) como representante da Associação de Esporte e Cultura (SERPAF), foi indicado pela
SUMAD, o Sr Gilson Alves Barbosa(Titular) e o Sr Wagner Alves Martins(Suplente), Sr Lúcia Soares Batista foi indicada como
representante da Associação Comunitária; apesar de ter sido enviado ofícios para os órgãos governamentais para indicarem os
representantes, ainda não enviaram, sendo que será cobrado novamente; alterado as atividades previstas para a Semana Municipal de
Prevenção ao Uso de Drogas, sendo: dia 22 Abertura Oficial, dia 23 Apresentação do PROMAD (Programa Municipal de Política Sobre
Drogas), dia 24 Encontro com as Comunidades Terapêuticas, Grupos de Autoajuda e afins, 25 Solenidade Premiação dos vencedores do
Concurso de Cartazes, dia 26 Caminhada de Prevenção às Drogas; o Presidente do COMAD, Sr Bruno, explicitou para os participantes
o que é o PROMAD; sugeriu-se que se faça convite ao Sr Rafael Miranda para a solenidade de abertura da Semana Municipal de
Prevenção às Drogas; e nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, dando encerrada a reunião, e eu Rock
Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim e o Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26.03.2015, DO COMAD-SL.
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniu-se extraordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno
Henrique Librelão dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, iniciou a reunião com a leitura das indicações
das entidades que enviaram os nomes dos representantes para comporem o COMAD, sendo: Instituição Religiosa: Sr Gemar Alves de
Amorim e Sr Antônio Carlos de Alcântara; Clubes de Serviço Sr Paulo José de Oliveira(Loja Maçônica União Sertaneja nº 8), Sr Marlon
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Mariell Martins; Grupo de Autoajuda, Sr Rock Hudson Passos de Souza(Grupo de Autoajuda Rainha da Paz; Dependente em
Recuperação – Sr Cláudio Guilherme de Abreu; Colegiado Philippe Diogo Alves da Silva(UNIFEMM); Grêmio Estudantil Carlos Daniel
Fonseca Piantavinha(EE Bernardo Valadares); Comunidade Terapêutica, Sr Jardel Vilela Macedo e Alcione de Freitas Almeida;
(Comunidade Terapêutica Nova Caminhada); após a leitura das indicações dos novos Conselheiros do COMAD, ficou prorrogado para
o dia 07 de abril de 2015, terça feira as demais nomeações, e nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos,
dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim
e o Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.03.2015, DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de março de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América, 313,
o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno Henrique Librelão
dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, iniciou a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior, sendo
aprovada com ressalvas, o Sr Presidente iniciou dizendo sobre os assuntos constantes na pauta, falou-se sobre a possível mudança da
Casa dos Conselhos para a área Central, devido a falta de acessibilidade; foi lida a minuta da resolução, a ser publicada, da convocação
dos representantes da sociedade para sua representatividade junto ao COMAD para após nomeação e posse, a eleição da diretoria, ficando
acertado como endereço para a reunião a SUMAD, Rua Nelson Dias dos Santos, 50 – São Cristóvão sendo reunião marcada para o dia
26 de março às 08h, sendo solicitado o esforço dos conselheiros para auxiliarem na indicação de pessoas para que venham a compor o
COMAD; discussão sobre o projeto do FUMAD, sendo falado sobre a questão da competência para gerir o fundo, sendo que tal
competência até então é da Secretaria de Assistência Social, uma vez que a SUMAD é Superintendência, buscando, assim, uma forma
legal para que a SUMAD possa gerir tais recursos, sendo que os Conselheiros presentes após entendimento que seria mais viável que o
Superintendente passasse a ser o gestor do Fundo ao invés da Secretaria de Assistência Social, como previsto na sua Lei, os Conselheiros
presentes aprovaram a alteração da lei do FUMAD sendo tal decisão será repassada ao Presidente da Frente Parlamentar de Política Sobre
Drogas para que possa ser apresentado o Projeto para alteração na Câmara Municipal; o Conselheiro Wagner disse que irá reunir no 25º
BPM para definição de parâmetros para continuação do Programa Crack é Possível Vender; semana de prevenção(20 a 26 de junho),
apresentação e discussão do programa Promad(de Varginha), realizar o 2º Encontro Regional, a Caminhada Antidrogas, (com o retorno
dela para o centro) pensou-se também na possibilidade de dar um abraço simbólico na Lagoa Paulino, o concurso de redação, Encontro
com Comunidades Terapeuticas, entrevistas em rádio, jornais e TV, exposição de artes de dependentes(CAPS-AD – Comunidades
Terapêuticas, Projeto Acolher e outros); foi lembrado que esse ano é ano de realização de Conferência Municipal; foi feito a leitura do
ofício circular 03/2015 do CREAD dando conhecimento de alguns serviços e ações na área da dependência química informando a
existência do Lig Minas 155, opção 1, disponibilizando ainda 02 cartazes para divulgação. Plano Municipal de Educação 2015 – 2025,
reunião às 14h na Secretaria Municipal de Educação. Nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, dando
encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim e o
Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO
PRESIDENTE
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 03.02.2015, DO COMAD-SL.
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno Henrique
Librelão dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, iniciou a reunião com a leitura da Ata da reunião anterior,
sendo aprovada com ressalvas, o Sr Presidente iniciou dizendo que participou de uma reunião na Subsecretaria Estadual de Política Sobre
Drogas; disse também que anteriormente pediu à Fazenda Municipal que abrisse uma conta corrente para quando o FUMAD fosse
instituído já tivesse uma conta, sendo constatado que ela já havia sido aberta, contudo encontra-se paralisada; disse ainda que o novo
Projeto de Lei para acerto da Lei do FUMAD, se encontra na Comissão de Justiça da Câmara Municipal para estudo e posterior instituição
do FUMAD; quanto a recursos para o fundo, foi dito ser mais viável fazer leilão de veículos aprendidos de traficantes futuramente
repassar o dinheiro para as Instituições que trabalham na área, o Conselheiro Cláudio perguntou se além da Santa Catarina existe outra
Instituição que está cadastrada no Cartão Aliança pela Vida, sendo dito que a Comunidade Nova Caminhada a partir de dezembro está
cadastrada pelo Cartão, recebendo dependentes encaminhados pelo CAPS-AD, o Conselheiro Wagner disse que a SENAD vai fazer um
mapeamento junto às Comunidades Terapêuticas para saber quais as maiores dificuldades que estas tem para seu funcionamento, disse
ainda que o Programa Crack é Possível Vencer passará a ser coordenado pela SENAD, disse ainda que esteve na Comunidade CERV, a
fim de assessorar quanto a legalização e documentos para serem credenciados junto ao Cartão Aliança pela Vida, bem como tal instituição
fique legalizada, foi falado que geralmente em durante a participação de reuniões realizadas em BH, e outras cidades as Secretarias de
Saúde não tem reconhecido o grande trabalho que é prestado pelas Comunidades Terapêuticas, sendo que estas não são bem aceitas pelas
Secretarias; foi falado que quanto o financiamento do Crack é Possível Vencer não é necessário que o município esteja pactuado com o
governo para que a Comunidade Terapêutica possa ser contratada e receber pelo tratamento do dependente, demonstrando, assim, que
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não existe um controle rígido quanto às comunidades, onde foi detectado que uma comunidade pode receber pelo dependente em várias
instâncias, foi lido o Ofício 235/14 de 09 de dezembro 2014, da Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas da Câmara Municipal de
Sete Lagoas, assinada pelos vereadores Fabrício Nascimento e Milton Martins solicitando do Conselho Municipal de Políticas Públicas
Sobre Drogas e da SUMAD, relatórios de atividades de 2014; foi feito contato com Subsecretaria Estadual, onde foi falado que como ela
ainda não se encontra estruturada, não há nenhum planejamento para Campanha no Carnaval de orientação contra as drogas; o
Conselheiro Wagner falou sobre a criação do CRR - Centro Regional de Referência com o intuito de capacitação de pessoas dos
municípios da AMAV, para mobilização e definição de papeis dos atores junto ao trabalho com dependência; A Conselheira Alessandra
disse que em março ocorrerá uma reunião na SUMAD para criação de uma Rede de Atenção para discutir situações(casos) trocando
experiências e definindo os papéis das Instituições; discutiu-se sobre a realização de algum evento de orientação durante o período
carnavalesco, onde o COMAD possa realizar algo, sendo avaliado que no ano anterior o COMAD fez campanha juntamente com a
Secretaria de Saúde no CAT, com a distribuição de folders, camisinhas e outros apetrechos e, sendo também sugerido que nas próximas
campanhas, dentro das possibilidades, os demais órgãos se interajam para melhor aproveitamento destas campanhas, foi proposto que
seja feito um folder do COMAD, especificando sua atuação, papel e demais informações, sugeriu-se ainda, que devido a falta de material,
que se faça divulgação nas rádios e jornais locais sobre a missão e trabalho do COMAD dando publicidade de sua existência e importância
para o município, definiu-se que será feito campanha no período do Carnaval no mesmo dia em que a Secretaria de Saúde do Município,
contudo em horário diferente, sendo sua realização na Av Getúlio Vargas. Nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a
presença de todos, dando encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será
assinada por mim e o Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 02.12.2014, DO COMAD-SL
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua América,
313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno Henrique
Librelão dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, dando início a reunião o Sr Presidente disse ter procurado
saber mais sobre a Lei do FUMAD(Fundo Municipal de Política Sobre Drogas), onde havia controvérsia sobre a forma que ela foi
aprovada, havendo dúvidas quanto sua legalidade, sendo, contudo, comprovada que ela passou pelos parâmetros legais. Foi realizada
uma reunião na Casa dos Conselhos no dia 19 de novembro, com a presença da Secretária de Assistência Social, o Presidente do Conselho
e o Vereador Milton Saraiva para melhor explicação sobre a lei do FUMAD, onde a Secretária disse ser favorável que a SUMAD venha
a ser Secretaria para ter maior autonomia. A Conselheira, Isabela, representante da SUMAD, disse que entrou em contato com o Sr
Gilson Barbosa onde ele disse que estaria elaborando os relatórios de prestação de contas da SUMAD, conforme fora solicitado pelo
Conselho; foi falado, ainda, que a SUMAD, tem dotação orçamentária, contudo não pode executar, o Conselheiro Amorim disse que em
Betim a SUMAD, será extinta, para ser criada como Secretaria, dando-lhe mais autonomia e condições para executar sua missão; o
advogado, Dr Wesley disse que quanto a questão do fundo sua instalação depende apenas de vontade política, bem como a SUMAD
passar a ser Secretaria, inclusive foi falado que o Conselho do Idoso está bastante adiantado para a criação de seu fundo; comentou-se
que a SUMAD, a partir da instalação do CAPS-AD, hoje tem ampliado sua atuação, exercendo assim seu papel; o Conselheiro Amorim
disse que está havendo reuniões da SUMAD, com o atendimento de saúde primária, para um maior alinhamento na questão do
atendimento, inclusive para maior divulgação do CAPS-AD, noticiou ainda que houve campanha de conscientização contra a AIDS,
sendo organizada, a seu ver, de maneira bastante acanhada; inclusive lembrou-se da criação do Fluxo de atendimento para melhor
atendimento dos usuários; o Presidente disse que em conversa com o vereador Milton Saraiva, este disse que quanto ao Programa Crack
é possível vencer, foi cobrado pelo Ministério da Justiça, o atraso da efetivação desse programa como a Casa de Acolhimento, o
Consultório de Rua, sendo dito que está havendo atraso devido a falta de contratação do pessoal; o Presidente disse ter participado de
formatura de Mentores do PROERD onde havia policiais formandos de vários Estados do país, sendo que para Sete Lagoas formou 02
mentores, sendo de grande importância tal evento para divulgação do município e do Programa; contudo o Conselheiro Rock noticiou a
falta do PROERD nas escolas, onde neste ano pouquíssimas escolas foram atendidas, a priori por falta de material didático e também
Instrutores; foi discutido, novamente, sobre a viabilidade de alteração da lei do COMAD, concernente à sua composição, deliberou-se
mandar ofício cobrando a participação de representante da Assistência Social; o Conselheiro Cláudio disse que o Grupo de NA irá
comemorar sua milésima reunião, sendo uma alegria poder chegar a tal número sem nunca deixar de realizar reuniões, agradecendo a
todos que colaboram com a continuidade delas; discutiu-se quanto a realização de uma confraternização do COMAD, ficando acertado,
em princípio, para o dia 18 de dezembro, quinta-feira, à noite, sendo que o local ainda será verificado pela Conselheira Jane, que repassará
aos demais conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, dando encerrada a reunião, e eu
Rock Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim e o Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.11.2014, DO COMAD-SL.
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, reuniu-se ordinariamente na Casa dos Conselhos, situada na Rua
América, 313, o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas de Sete Lagoas. A reunião foi presidida pelo Presidente, Sr Bruno
Henrique Librelão dos Santos, sendo os demais presentes constantes do livro de presença, a reunião foi prejudicada por falta de quórum.
Foi lida as atas dos dias dois de setembro e sete de outubro de dois mil e quatorze, sendo aprovadas. O Presidente deu início trazendo à
discussão sobre o programa “Crack é Possível Vencer”, tendo em vista tal programa ter iniciado com reuniões, contudo ficou somente
por aí. Discutiu-se sobre os ofícios ora enviados para a SUMAD-SL, solicitando os relatórios trimestrais e o programa “Crack é Possível
Vencer”, onde até a presente data não se obteve resposta, para tanto ficou deliberado sobre o reenvio de ofício cobrando as respostas. Foi
sugerido pelo Presidente reestruturar as Comissões que ainda estão incompletas ou mesmo os Conselheiros que ainda não optaram em
qual ficarão. Deliberou-se montar uma Comissão do COMAD para se reunir com a Frente Parlamentar de Luta Contra as Drogas e a
Secretária Municipal de Assistência Social para discutir sobre a implantação e efetivação do FUMAD(Fundo Municipal de Políticas
Sobre Drogas), que facilitaria a execução desta política, ficando para isso aguardando o agendamento com a Secretária de Assistência
Social. Foi relembrado qual é a composição do COMAD, para melhor apoio na indicação para as representações ainda vagas, sendo
discutido ainda, quanto às composições que representam o COMAD, bem como a possível mudança na lei, devido à contínua ausência
de algumas representações, com isso, dar melhor funcionalidade e efetividade tornando-se mais operante. Foi relembrado sobre a
necessidade de reunir-se com os demais Conselhos para melhor entrosamento e conhecimento dos trabalhos de cada um. A Secretária
Executiva do COMAD, Sra Elânia, noticiou sua dificuldade em participar das reuniões por estar estudando na parte da manhã, bem como
sua carga horária, sendo vislumbrada a possibilidade de mudança de horário e/ou dia das reuniões, ela ressaltou, ainda, que a Secretaria
Estadual de Política Sobre Drogas solicitou um relatório do Conselho, e também enviou convite para o Presidente do COMAD para
participar de reunião a realizar-se dia 12 de dezembro em Belo Horizonte, onde serão discutidos assuntos pertinentes a RICOMAD,
ficando definido que o Presidente irá a tal reunião. Nada mais havendo a tratar, o Sr Presidente agradeceu a presença de todos, dando
encerrada a reunião, e eu Rock Hudson Passos de Souza, Secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada será assinada por mim e o
Presidente.
ROCK HUDSON P DE SOUZA
1º SECRETÁRIO

BRUNO H. LIBRELÃO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Sete Lagoas- COMAD/SL
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES (JARI)
BOLETIM INFORMATIVO N. º 049/2017.
Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentares vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta
Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Sete Lagoas - MG, quando da sessão realizada no dia 20/03/2017 julgou os
recursos abaixo especificados, com as seguintes decisões.

.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
Jari / SETE LAGOAS - MG
Seq
Data
do
Nº
Recurso
N°
AIT/
Placa
Julgamento
Sistema
PROCESSAMENTO
1
20/03/2017
36860
AG00168609
HGB0845
2
20/03/2017
43003
B003414291
GWQ9323
3
20/03/2017
43164
B003419571
JMQ4168
4
20/03/2017
43020
B003504271
GTJ2951
5
20/03/2017
42924
E000864391
OWO1258
6
20/03/2017
42916
E000869143
OWO1258
7
20/03/2017
42991
E000884048
OWO1258
8
20/03/2017
42932
E000895026
HLA9344
9
20/03/2017
43156
E000917037
HJZ2815

Resultado
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido

Das decisões da JARI cabem recursos tempestivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, ao Conselho
Estadual de Trânsito de Minas Gerais - CETRAN/MG, Rua Rio de Janeiro, nº 471 5º andar, Centro – Belo Horizonte/ MG CEP 30160040. O Recurso deverá ser protocolado na JARI Sete Lagoas, Rua Dr. Campos Júnior, 40, Sala 2, Centro, Sete Lagoas - MG,CEP :
35.700-039.
Secretaria da JARI SETE LAGOAS, 20 de março de 2017.
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JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRANSPORTE (JARIT)
CONVOCAÇÃO.
O Secretário da Junta Administrativa de Recursos de Infração de Transporte (JARIT), no uso das suas atribuições, convoca os
membros da Câmara de Julgamento da JARIT, Dr. Luiz Márcio Cunha Machado – Presidente, Sebastião Gomes de Deus – Relator,
Aguinaldo Tosta Lanza – Membro e interessados; Dr. José Marcelo de Souza – Procurador do Município de Sete Lagoas e
Transporte Urbano, Rodoviário e Intermunicipal Ltda. (TURI) – Recorrente; para Sessão da Câmara de N° 82, que será realizada
às 15h00min do dia 17/05/2017 (quarta-feira), na Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, localizada na Rua Dr.
Campos Junior, n° 40, Centro- Sete Lagoas- MG, para julgamento dos Processos de N°s T.59-09/2016 e T.60-09/2016, referente aos
Autos de Infração N°s 085/2016 e 033/2016, respectivamente.
Sete Lagoas/MG, 10 de maio de 2017.
LEONARDO BARBOSA MACIEL
Secretário da JARIT

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
SAAE
AVISO DE EDITAL
(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME / EPP)
O SAAE de Sete Lagoas/MG, CNPJ Nº 24.996.845/0001-47, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 011/2017 – tipo menor preço global por lote, para o Sistema Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
mangotes diversos, conforme relatório de especificações – Anexo III (Termo de Referência) e demais anexos do edital da licitação. O
pregoeiro, iniciará a sessão no dia 23/05/2017, horário de 09:00 horas, à Trav. Juarez Tanure, nº 15, 4º andar, Centro, Sete Lagoas/MG.
Os interessados poderão retirar o Edital, no site https://www.setelagoas.mg.gov.br. Maiores informações pelo fone: (31) 3779-3720.
Sete Lagoas/MG, 09 de maio de 2017.
Leonardo Davince Goulart – Pregoeiro
Felipe César de Ávila Rodrigues /Supervisor de Licitações e Compras

EXTRATO DE LICITAÇÃO.
SAAE – SETE LAGOAS/MG – CNPJ: 24.996.845/0001-47 - Dispensa de Licitação nº 01/2017 - Objeto: Aquisição de materiais
para abastecimento de água na região dos Bairros: Dona Sílvia, Bela Vista, N. S. de Lourdes e Cidade de Deus, conforme dispõe Decreto
Municipal nº 5688/2017, e termo de referência nº 240/2017 em anexo ao processo. Tal contratação se baseia no Art. 24, inciso IV c/c art.
26 § único da Lei Federal nº 8.666/93. Proposta pelo setor operacional da autarquia e ratificada pelo Diretor Presidente do SAAE, Sr.
Arnaldo Nogueira em 11/05/2017.
Sete Lagoas/MG, 11 de maio de 2017.
ARNALDO NOGUEIRA
Diretor Presidente
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