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                                                         RESOLUÇÃO COMAD Nº. 02 DE 29 DE ABRIL DE 2019. 

“Dispõe sobre a convocação do processo de indicação da 
Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Políticas 

sobre Drogas (COMAD), biênio 2019-2021 e dá providências 

correlatas”. 

O CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS (COMAD) 

de Cruzeiro -SP, órgão deliberativo, normativo, consultivo, articulador, paritário, orientador e 

fiscalizador da política pública municipal sobre drogas, constituído pela Lei Municipal nº. 2.507, de 

14 de novembro de 1.991, alterado e consolidado pela Lei Municipal nº. 3.855, de 22 de dezembro 

de 2008, no uso de suas atribuições legais, conforme deliberação aprovada na  Reunião Ordinária, 

realizada no dia 29 de abril de 2019, 

 

Considerando o Art. 5° da Lei 3.855/2008. Os representantes da sociedade civil serão indicados 

pelas entidades representativas dos diversos segmentos da sociedade convocados através de oficio 

para que cada segmento se reúna, a partir da relação das entidades representativas legalmente 

constituídas e em regular funcionamento.  

Considerando o  iten II do Art. 5 do Decreto Municipal n° 49  de 27/04/2018 que dispoe sobre o 

Regimento Interno do Conselho Municipal Sobre Drogas – COMAD. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Tornar público o Edital COMAD nº. 01/2019 (anexo I), que convoca a Assembleia de 
Eleição e Posse dos representantes da Sociedade Civil no COMAD e estabelece os procedimentos e 

critérios necessários para a inscrição de candidatos/eleitores, para concorrerem ao cargo de 

conselheiro da sociedade civil no COMAD para o biênio 2019/2021. 

 

Art. 2º Esta Resolução deliberativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
  Cruzeiro 29 de abril de 2019. 

 

 

 

______________________ 
   Rogério Silvério Pereira 

                                                    Presidente do COMAD/CRUZEIRO/SP 
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 EDITAL Nº. 01 COMAD, DE 03 DE MAIO DE  2019. DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA 

A INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE CRUZEIRO-SP (COMAD), 

BIÊNIO 2019-2021. 

 

Art. 1º Fica CONVOCADA a eleição do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de 

Cruzeiro-SP (COMAD), para o biênio 2019-2021 para preenchimento das vagas para o cargo de 

conselheiro da sociedade civil previstas no Art. 5° da Lei 3.855/2008. Os representantes da 

sociedade civil serão indicados pelas entidades representativas dos diversos segmentos da 

sociedade convocados através de oficio para que cada segmento se reúna, a partir da relação das 

entidades representativas legalmente constituídas e em regular funcionamento, escolhendo em 

consenso o titular e o suplente. 

 
Art. 2º As vagas disponíveis aos representantes das organizações da  sociedade civil  serão (10) 

dez,  sendo cinco (5) comselheiros titulares e cinco (5) suplentes  terão representatividades da 

Sociedade Civil conforme o inciso II, do Art. 5° - da Lei 3.855/2008.  

II - 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, indicados por instituições representativas dos 

diversos segmentos da sociedade; 

 

§ 1º. As OSCs, Organizações da Ssociedade Civil, legalmente constituídas no município de 

Cruzeiro, interessadas em ocupar cadeira no COMAD, deverão inscrever  seu candidato/eleitor.  

 

§ 2º. Cada organização da sociedade civil poderá inscrever no máximo 2 (dois) candidatos para 

concorrer ao cargo de conselheiro da sociedade civil no COMAD. 

 

§ 3º. Para fins de votação, durante a Assembleia de Eleição, todo candidato inscrito será 

considerado eleitor também. 

 
§ 4 º. As organizações da sociedade civil que desejarem concorrer ao Pleito deverão apresentar, na 

Casa dos Conselhos à Rua dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP no período de 06/05/2019 a 

06/06/2019, das 08h às 14h, requerimento enderesaado ao presidente do COMAD requerendo a 

inscrição de seu candidato/eleitor, acompanhados dos seguintes documentos: 

a-) Requerimento de Inscrição do candidato/eleitor constando nome completo, RG, CPF, endereço 

com CEP, telefones de contato e e-mail; (MODELO ANEXO III)  

b-) Cópia do RG/CPF/TITULO ELEITOR do candidato/eleitor; 

c-) As organizações da socoedade civil devem ainda apresentar cópia da ata da atual diretoria, 

devidamente registrada em cartório de registro civil; 

d-) Inscrição no CNPJ- Receita Federa
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Art. 3º. A Assembleia de Eleição da Sociedade Civil para compor o COMAD ocorrerá no dia 

24/06/2019, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos à Rua dos Metalúrgicos, 77– Centro – 

Cruzeiro/SP, em reunião Extraordinária com início às 08:30h em 1ª. chamada e às 09h00 min em 

2ª. chamada. 

 
Art. 4º. A escolha se dará através de votação aberta entre seus pares, bem como os conselheiros 

atuais do COMAD, durante a realização da Assembleia de Eleição, que será conduzida pelo 

Presidente atual do COMAD ou em sua indisponibilidade ou por qualquer eventualidade, pelo 

Vice-presidente. 

 

Art. 5º. Dentre os pares, o candidato mais votado será eleito membro titular e o segundo mais 
votado será eleito membro suplente. 

 

Parágrafo único. Em caso de empate, será declarado eleito o candidato de maior idade. 

 

Art. 6º. A diretoria do COMAD terá o prazo de 07 a 10/06/2019 para proceder às análises dos 

processos de inscrição, sendo que em caso de indeferimento será declarada a motivação do mesmo 

para o candidato/eleitor por escrito, e publicará no site Eletrônico do Município apenas a lista das 

inscrições deferidas no dia 11/06/2019. 

 
§ 1º. As organizações ou pessoas que tiverem suas inscrições indeferidas terão o dia 12/06 a 

17/06/2019 para apresentação de recurso, que deverá ser protocolado na Casa dos Conselhos, no 

endereço especificado no artigo 2º, § 4º. 

 

§ 2º. O recurso será submetido à apreciação da Diretoria Executiva do COMAD, que decidirá nos 

dias  18/06 a 19/06/2019, sobre a manutenção ou não do indeferimento. 

 

§ 3º. A divulgação dos resultados dos recursos apresentados pelos candidatos com inscrição 

indeferida, após análise se dará no dia 20/06/2019 e a publicação da relação nominal dos 

candidatos/eleitores com inscrição deferida após julgamento de recurso ocorrerá no dia 21/06/2019. 

 

Art. 7º. A Posse dos membros eleitos bem como a Eleição da Secretaria Executiva do COMAD 

procederá conforme o Regimento Interno do CONSELHO, conforme seu Art.10º - A eleição para 

compor a Secretaria Executiva, do COMAD, será realizada por meio de voto aberto, dar-se-á por 

maioria simples, sendo votantes todos os membros do Conselho, exceto os suplentes. Estes só 

poderão votar na ausência de seu titular.  

 

§ 1º. A reunião extraordinária será no dia 01/07/2019 às 08h30mim em 1ª. chamada na sala de 

reuniões da Casa dos Conselhos à Rua dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, e às 09h00 min 

em 2ª. Chamada, reunião que ocorerá somente após nomeação conforme o Artigo 3º da Lei 
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Municipal 3.855/2008 - Os membros titulares e suplentes do Conselho serão nomeados pelo 
Prefeito Municipal, através de Portaria, mediante indicação dos respectivos segmentos. 

 

Art. 8º. Os casos omissos, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do processo 

de escolha, caberão recurso à resolução por ad referendum  do Conselho Municipal de Políticas 

sobre Drogas – COMAD. 

 

 

 

 

  Cruzeiro 03 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
   Rogério Silvério Pereira 

                                                    Presidente do COMAD/CRUZEIRO/SP 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DA SOCIEDADE CIVIL 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS cruzeiro /sp  

BIÊNIO 2019-2021 

01 
Convocação do Processo de Escolha da Sociedade Civil do COMAD 

03/05/2019 

02 Período para Inscrição de Candidatos/Eleitores 06/05/ a 06/06/2019 

03 
Análise dos Requerimentos de Inscrições pela diretoria do 

COMAD. 
07/06/ a 10/06/2019 

04 Publicação das Inscrições Deferidas 11/06/2019 

05 
Período de Apresentação de Recursos das Inscrições 

Indeferidas 
12/06/ a 17/06/2019 

06 Análise dos Recursos das Inscrições Indeferidas 18/06/ a 19/06/2019 

07 
Divulgação dos Resultados dos Recursos Apresentados das Inscrições 

Indeferidas 
20/06/2019 

08 
Publicação da Relação Nominal dos Candidatos com Inscrição 

Deferida 
21/06/2019 

09 Assembleia para Eleição da Sociedade Civil 24/06/2019 

10 Eleição e Posse da Diretoria Executiva do COMAD 01/07/2019 



 

  

 

 

 
 

(12) 3145- 7810 

 

A – REPRESENTATIVIDADE: 

B – DADOS DA ORGANIZAÇÃO QUE REPRESENTA: 

 
 

ANEXO III 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATO/ELEITOR 

 

Data:  /  /2019. 
 

( ) Associação de Moradores de Bairro 

( ) Instituições Prestadoras de Serviços no âmbito da Política sobre Drogas 

(   )  Comunidade Terapêutica 

( ) Instituições Religiosas 

(    ) Organizações da sociedade civil que atual nas diversas áreas da política sobre drogas. 
 

Nome:    

 
Endereço:    

 

Fone/Fax/Cel.:   

E-mail:  

CNPJ:     

 

 

 

Nome:    
 

Naturalidade:     

Endereço:    

Bairro:   CEP:  

Município:    

C –CANDIDATO/ELEITOR 1: 
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Telefone Residencial:  Telefone Comercial:     

Celular:    E-mail:    

RG:   () CPF:     

Data nascimento:  /    /  Escolaridade:   

Vínculo atual com a Entidade (cargo ou função):    

 

 
Nome:    

 
Naturalidade:    

Endereço:   

Bairro:  CEP:  

Município:      

Telefone Residencial:       Telefone Comercial:    

Celular:    E-mail:    

RG:   (encaminhar em anexo Xerox) CPF:    

Data nascimento:  /    /  Escolaridade:     

Vínculo atual com a Entidade (cargo ou função):    
 

 

Cruzeiro, _____de__________de4 2019 

 

 

______________________ 
   REPRESENTANTE LEGAL

D –CANDIDATO/ELEITOR 2: 
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O Conselho Municipal Sobre Drogas – COMAD consolidado pela Lei nº 3.855, 

de 22 de dezembro de 2008 como instância municipal da Política Nacional Sobre 

Drogas no âmbito municipal de caráter permanente e deliberativo, de composição 

paritária entre Governo e Sociedade Civil. 

Cabe ao Conselho Municipal sobre Drogas dedicar-se a causa sobre drogas 

integrando, estimulando e coordenando a participação de todos os segmentos sociais 

do município, de modo a assegurar a máxima eficácia das ações a serem 

desenvolvidas no âmbito da prevenção e redução da demanda de drogas.  

 

 

 

Cruzeiro 03 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
   Rogério Silvério Pereira 

                                             Presidente do COMAD/CRUZEIRO/SP 

 

 

 


