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Cruzeiro 22 de janeiro de 2019. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com a LEI Nº 3.855, de 22 de dezembro de 2008 COMAD - Conselho 

Municipal de Políticas Sobre Drogas. Venho por meio deste convocá-los (as) para a 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 28/01/2019 SEGUNDA FEIRA, às 08:30 em 

primeira chamada e as 09:00 em segunda chamada. A reunião será   na Casa dos 

Conselhos, à Rua Dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte 

pauta: 

1- Aprovação da Ata anterior.  

2- Comunicado (oficial) as Comunidades Terapêuticas (funcionamento). 

3- Comemoração do aniversário de 01 ano da Coalizão Cruzeiro. 

4- Informes dos presentes. 

 

 

Atenciosamente. 
 

 

Rogério Silvério  
                                                           Presidente 
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Aos vinte e oito dias de janeiro de dois mil e dezenove, estivemos presentes em reunião 

ordinária na Casa dos Conselhos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1-Aprovação da 

Ata anterior: O Sr. presidente agradeceu a presença de todos os presentes e solicitou que o 

secretario adoc Sr. Manoel, procedesse com a leitura da ata anterior que foi aprovada sem 

restrições.  2- Comunicado (oficial) as Comunidades Terapêuticas 

(funcionamento): O Sr. Presidente informou que sobre a LEI Nº 13.840, de 5 de junho de 

2019 que deu nova redação conforme: Art. 26-A.  O acolhimento do usuário ou dependente de 

drogas na comunidade terapêutica acolhedora. Informou ainda que a lei estabeleceu alguns 

parâmetros para o acolhimento voluntário, sendo um deles a obrigatoriedade de avaliação 

médica prévia. 3- Comemoração do aniversário de 01 ano da Coalizão Cruzeiro. O Sr.  

Presidente passa a palavra a Sr.ª Carina membro da Coalizão, que fez um breve comentário 

sobre o primeiro ano de atividades, sendo realizadas várias reuniões para diversas tratativas 

sobre a politica sobre drogas na prevenção. Sr. Presidente exalta ainda que a articulação da 

Sr.ª Carina foi de grande importância para que o município fosse escolhido para sediar um 

grupo da Coalisão. Ainda sobre o assunto agradeceu o trabalho realizado pela coordenação do 

Sr. Diego e sua esposa Wanderléia, ele também se alegrou pelo COMAD fazer parte no início 

do lançamento. 4- Informes dos presentes. Não houve manifestação dos demais 

conselheiros.  Não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião. Eu, secretario 

lavrei a presente Ata servindo a lista de presença. 

 

 
 
 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e   
arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.  

 

 
Rogério Silvério Pereira 

Presidente  

 

      Manoel Correa da Silva Junior 

          “secretário-adoc” 
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Cruzeiro 22 de fevereiro de 2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com a LEI Nº 3.855, de 22 de dezembro de 2008 COMAD - Conselho 

Municipal de Políticas Sobre Drogas. Venho por meio deste convocá-los (as) para a 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 25/02/2019 SEGUNDA FEIRA, às 08:30 em 

primeira chamada e as 09:00 em segunda chamada. A reunião será   na Casa dos 

Conselhos, à Rua Dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte 

pauta: 

1- Aprovação da Ata anterior.  

2- Ações do COMAD 2019. 

3- Apresentação Leis Sobre Drogas no Município. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Rogério Silvério  

                                                           Presidente 
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Aos vinte e cinco dias de fevereiro de dois mil e dezenove, o COMAD se reuniu em reunião 

ordinária na Casa dos Conselhos para deliberar sobre os seguintes assuntos:  1-Aprovação da 

Ata anterior: O Sr. presidente solicitou que o Sr. Manoel secretariasse a reunião como 

secretário adoc, este aceitou prontamente e realizou a leitura da ata anterior que foi aprovada 

sem restrições.  2 Ações do COMAD 2019: O Sr. Presidente propôs que no corrente ano fosse 

realizado o 2° fórum de politicas sobre drogas, que foi aprovado por todos. 3- Apresentação 

Leis Sobre Drogas no Município: O Sr. Presidente informou que compareceu na Câmara 

Municipal de Cruzeiro, a procura de informações sobre leis sobre drogas e posteriormente 

solicitou via e-mail que fosse realizado uma busca para verificar quais leis o município 

dispunha. Foram envidas ao e-mail do COMAD as seguintes leis: 1-LEI 2.507, DE 14 DE 

NOVEMBRO DE 1.991 " Cria o Conselho Municipal de Terapia e Orientação de Pessoas 

Dependente de Drogas "· 2-LEI Nº 3.369, DE 30 DE AGOSTO, DE 2000.  "Dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal Antidrogas - COMAD e dá outras providências" 3- LEI Nº3.456, 

25 DE OUTUBRO DE 2.001.  "Dispõe sobre a implantação dentro do calendário escolar da 

Rede Municipal de Ensino a " SEMANA DE COMBATE AS DROGAS" e o “USO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS". 4-LEI N° 3.693, DE 18 DE MAIO DE 2005. "Dispõe sobre obrigatoriedade de 

afixação de placas informando sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 

idade e dá outras providências". 5-LEI N° 3.855, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008. "Dispõe 

sobre a revitalização, reestruturação e o funcionamento do Conselho Municipal sobre Drogas e 

do funcionamento do Fundo de Recursos Municipais sobre Drogas - REMAD na forma que 

menciona 6-LEI N° 4065, DE 19 DE MAIO DE 2011. "Institui no Município de Cruzeiro o "Dia 

Municipal dos Alcoólicos Anônimos - AA", e dá outras providências."  Não havendo mais nada a 
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tratar, deu por encerrada a reunião. Eu, secretario lavrei a presente Ata servindo a lista de 

presença. 

 

 

 

 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e   

arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em 

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.  

 

 
Rogério Silvério Pereira 

Presidente  

 

      Manoel Correa da Silva Junior 

          “secretário-adoc” 
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Cruzeiro 20 de junho de 2019. 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com a LEI Nº 3.855, de 22 de dezembro de 2008 COMAD - Conselho 

Municipal de Políticas Sobre Drogas. Venho por meio deste convocá-los (as) para a 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 24/06/2019, às 08:30 em primeira chamada e 

as 09:00 em segunda chamada. A reunião será   na Casa dos Conselhos, à Rua Dos 

Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte pauta: 

1- Aprovação da Ata anterior.  

2- Fórum sobre drogas 14 -15 de agosto de 2019. 

3- Resultado do Edital 01/COMAD conselheiros (2019/2021) 

 

Atenciosamente. 

 

 
Rogério Silvério  

                                                           Presidente 
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Aos vinte e quatro dias de junho de dois mil e dezenove, estivemos presentes em 

reunião ordinária na Casa dos Conselhos para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1-Aprovação da Ata anterior: O Sr. presidente agradeceu a presença de todos os 

presentes e solicitou que o secretario adoc Sr. Manoel, procedesse com a leitura da ata 

anterior que foi aprovada sem restrições.  2- Fórum sobre drogas 14 -15 de agosto 

de 2019:  O Sr. Presidente informou que serão encaminhados diversos ofícios aos 

órgãos públicos, solicitando informações sobre os atendimentos de usuários na 

questão sobre drogas, informou ainda   que a Sr.ª Carina articulou junto do Estado e 

que teremos a participação do Sr. Claudemir Lúcio Moraes técnico do COED- 

Coordenadoria de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo.  3- Resultado do 

Edital 01/COMAD conselheiros (2019/2021). Após a análise da documentação 

apresentada pelas organizações da sociedade civil, foram aprovadas as indicações 

sendo deferidas as organizações que indicaram representantes para compor o biênio 

2019/2021: 1- MITRA DIOCESANA DE LORENA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA 

DE FATIMA.  CNPJ: 45.220.415/0020-71 RG: 16.374.278-9 - CPF: 046.224.528-47 2- 

CENTRO DE RECUPERACAO SEMENTE MISSIONARIA DE CRUZEIRO – SEMIS 

CNPJ: 16.913.798/0001-00 SR. ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA RG: 24.557.555-8 - 

CPF: 144.722.538-44 SR. AGNALDO RIBEIRO LUZ RG: 21.639.566-5 - CPF: 

080.911.438 00 3- ASSOCIACAO CASA AGAPE CNPJ: 04.599.274/0001-08 SR. 

MANOEL CORREA DA SILVA JUNIOR RG: 32.425104-X - CPF: 303.495.108-65 SR. ª 

TAISA DOS SANTOS SILVARG: 47.976.880-8 - CPF: 392.042.618-54 4- INSTITUTO 

TERAPEUTICO EFRAIM CNP: 10.957.542/0001-00 SR. JEFFERSON FLAVIO 

MOREIRA RG: 21.639.886-1 - CPF: 109.684.698-50 Sr. ª KARLA ANGÉLICA F. DE 

ARAUJO MOREIRA RG: 27.024.782-8 - CPF: 267.403.598-6 5- ASSOCIAÇÃO 

AMANDO O PRÓXIMO CNPJ: 15.585.0001-78 SR. ROGÉRIO SILVÉRIO PREIRA RG: 

23.448.687-9 - CPF:256.792508-29 SR. ANTONIO RIBEIRO NOGUEIRA NETO RG: 

12.130869-8 - CPF:696.397.878-68 6- IGREJA QUADRANGULAR FAMÍLIA GLOBAL 

CNPJ: 32.840.916/0001-46 Sr.ª MARCIA APARECIDA DOS SANTOS ISHIKAWA RG: 
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15.766.328-0 - CPF: 109.797.548-79.  Não havendo mais nada a tratar, deu por 

encerrada a reunião. Eu, secretario lavrei a presente Ata servindo a lista de presença. 

 

 
 
 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se 
e   arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e 
em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.  
 

 
Rogério Silvério Pereira 

Presidente  

 

      Manoel Correa da Silva Junior 

          “secretário-adoc” 



 

 

 

 

 

Cruzeiro 25 de julho de 2019. 

Ao 

Senhores (as) 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

De acordo com a Lei nº 3.855/2008 e Regimento interno do 

COMAD. Convoco os senhores (as) sito abaixo conforme portaria 

Municipal n° 139 de 15 de julho de 2019, para participarem da 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 29/07/2019 SEGUNDA 

FEIRA, às 08:30 em primeira chamada e as 09:00 em segunda 

chamada. 

 

I-Representantes de organizações da sociedade civil que 

indicaram representantes para compor o biênio 2019/2021 conforme 

EDITAL Nº. 01 COMAD, DE 03 DE MAIO DE  2019. 

II-Representantes do Governo Municipal indicados pelo Chefe do 

Executivo Municipal para o compor o biênio 2019/2021. 

 

A reunião será    na Casa dos Conselhos, à Rua dos 

Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte pauta: 

 

1- Eleição da diretoria Executiva para o biênio 2019/2021. 

2- Posse da diretoria pré-agendada (30/07/19) Gabinete do 
prefeito.  

3- II Fórum sobre drogas nos dias 12-13 de agosto. 

4- Informes dos presentes. 
 

 

 

 

 

 
 

 

________________________ 
     Rogério Silvério Pereira 

  Tel. (12) 935000666 

  Presidente  
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Aos trinta dias de julho de dois mil e dezenove, estivemos 

presentes na rua Capitão Neco nº118 Centro-Cruzeiro em Reunião 

Extraordinária no gabinete do Sr. Prefeito Thales Gabriel de 

Cruzeiro a fim de ser apresentado a nova diretoria do Conselho 

Municipal de Políticas Sobre Drogas -COMAD de Cruzeiro para o 

biênio 2019/2021 ao chefe do Executivo Municipal e ser dado 

posse aos conselheiros eleitos. Compareceram ao local os 

senhores (as) convidados: Agente de Policia Federal o Sr. Luiz 

Carlos Afonso, Cabo PM Rogério Ferreira da Silva do Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) 

conselheiro do COMAD, Secretária de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Hevelyn Sígolo Fonseca, Chefe de 

gabinete, Domingos Sávio Rocha, representante da Secretaria 

Municipal de Saúde Ana Cecilia, representante da Secretaria 

Municipal de Educação, Conselho de Assistência Social Regina 

Fili, Conselho Municipal de Saúde – COMUS Edimilson, 

representante do Conselho da Criança e do Adolescente Daniele E. 

N. Ferreira,   Ex-presidente da Casa dos Conselhos Sr. Hamilton 

Barbosa. O prefeito Thales Gabriel, fala sobre a importância do 

Conselho Municipal Sobre Drogas, explanando o apoio logístico 

com equipamentos públicos e as secretarias de saúde, educação e 

segurança firmando parcerias. Depois o Sr. Rogério Silvério 

Pereira, presidente do COMAD, já empossado, confirmou seu 

continuo apoio em dar andamento nas ações que o Conselho 

Municipal Sobre Drogas já vem executando. O Sr. Vice-presidente 

do COMAD Diácono Nelsinho, faz sua explanação apoiando o 

presidente e demais conselheiros. O prefeito Thales Gabriel 

empossou os membros do Conselho para o Biênio 2019/2021. A 
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Conselheira Carina Franqueira, expos sobreo 2º Fórum de 

políticas sobre drogas que ocorrerá no município de Cruzeiro. 

Não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos 

Conselhos; registre-se e   arquive-se em atendimento ao 

princípio da publicidade dos atos administrativos e em 

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.  

 

 

 

 

 

 
Rogério Silvério Pereira 

Presidente  

 

      Manoel Correa da Silva Junior 

          “secretário-adoc” 
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Cruzeiro 21 de agosto de 2019. 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

De acordo com a LEI Nº 3.855, de 22 de dezembro de 2008 COMAD - Conselho 

Municipal de Políticas Sobre Drogas. Venho por meio deste convocá-los (as) para a 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 28/08/2019 SEGUNDA FEIRA, às 08:30 em 

primeira chamada e as 09:00 em segunda chamada. A reunião será   na Casa dos 

Conselhos, à Rua Dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte 

pauta: 

1- Aprovação da Ata anterior.  

2- II Fórum sobre drogas (resultado); 

3- Plano Municipal Sobre Drogas (Comitê de política Sobre  Drogas) 

4- Comissão para legislações e normas da política sobre drogas no municípi 

5-  Fiscalizar, orientar, as organizações que realizam atividades de recuperação 

com dependente químico; 

6- nformes dos presentes. 

 

Atenciosamente. 
 

 

Rogério Silvério  
                                                           Presidente 
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Aos vinte e oito dias de agosto de dois mil e dezenove, 

estivemos presentes em Reunião Ordinária na Casa dos Conselhos 

para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- Leitura de Atas 

anteriores: Foram aprovadas sem restrições as atas anteriores. 

2- II Fórum sobre drogas Plano Municipal Sobre Drogas (Comitê de 

política Sobre Drogas:  sr. Presidente Rogério Silvério 

agradeceu a participação de todos e nos fez um relato. No dia 

12/08 (segunda feira) das 13:00 as 17:00 realizaremos o Workshop 

para elaboração do Diagnóstico Municipal de Políticas sobre 

Drogas, onde tivemos a participação de cerca de 34 pessoas. No 

dia 13/08 (terça feira) das 08:30 as 12:00 realizaremos II Fórum 

com o tema “Construindo o Plano de Ação Municipal de Políticas 

sobre Drogas” com a participação na Câmara Municipal com cerca 

de 64 pessoas. Ambos os eventos tivemos a participação de vários 

representantes do município e municípios vizinhos. O convidado 

especial foi o Sr. Claudemir Lúcio Moraes técnico do COED- 

Coordenadoria de Política Sobre Drogas do Estado de São Paulo 

que palestrou nos eventos a convite da coordenadora do comitê 

Carina Franqueira, bem como tivemos a participação do Sr. 

Diretor (DRADS VALE DO PARAIBA) Marcio Lima de Sá Macedo que ao 

término do evento convidou o presidente e a Carina Franqueira 

Coordenadora do Comitê de política sobre drogas para participar 

de uma reunião com a Secretária Evelin gestora da Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento Social onde trataram do assunto 

plano municipal sobre drogas e comitê gestor de política sobre 

drogas conforme decreto municipal. 3-Comissão para legislações e 

normas da política sobre drogas no município: O presidente 

coloca para deliberação a necessidade de nomear uma comissão 

para trabalhar as questões de legislações municipais sobre 

drogas. Foram nomeados os seguintes conselheiros (as): poder 

público – (1) Wanderlea Figueira Rossi; (2) Carina Ribeiro 

Franqueira; (3) Raphael Rios M achado Marques. Sociedade civil – 

(1) Agnaldo Ribeiro Luz; (2) Manoel Correa da Silva Junior;(3) 

Nelson Crispim da Silva. 4- Fiscalização, das organizações 

acolhimento do dependente químico: Alguns conselheiros 

informaram que ficaram sabendo que tinha três lugares que a 

princípio de forma clandestina estava “cuidando” de dependentes 

químicos. Após discussão e deliberação, ficou determinado pelo 

plenário do COMAD que fosse encaminhado ao departamento de 

vigilância sanitária oficio solicitando providencias cabíveis. O 

conselheiro Luiz Afonso representante da Policia Municipal ficou 
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responsável em colher informações sobre localização e repassar 

ao presidente do COMAD. Ficou ainda estabelecido que fossem 

tomadas as devidas providencias para fiscalizar todas entidades 

que atuam na área da dependência química no município, bem como 

fosse encaminhado as notificações do COMAD que já havia 

oficializado algumas   entidades em 28 de janeiro de 2019. Não 

havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião. Eu, 

secretario adoc, lavrei a presente Ata servindo a lista de 

presença. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos 

Conselhos; registre-se e   arquive-se em atendimento ao 

princípio da publicidade dos atos administrativos e em 

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rogério Silvério Pereira 

Presidente  

 

      Manoel Correa da Silva Junior 

          “secretário-adoc” 



 

 

 

 

 

Cruzeiro 24 de setembro de 2019. 

Ao 

Senhores (as) 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

De acordo com a Lei nº 3.855/2008 e Regimento interno do 

COMAD. Convoco os senhores (as) conselheiros, para participarem 

da Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 30/09/2019 SEGUNDA 

FEIRA, às 08:30 em primeira chamada e as 09:00 em segunda 

chamada na Casa dos Conselhos, à Rua dos Metalúrgicos, 77– 

Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte pauta: 

 

1- Aprovação da Ata Anterior; 

2- Devolutivas de Reuniões anteriores; 

3- Reunião com prefeito com presidentes de conselhos; 

4- Implantação do CAPS AD Álcool e Drogas PORTARIA Nº 3.088, 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 (Ministério da Saúde) 

5- Lei para proibir a comercialização, distribuição e o 

consumo de bebidas alcoólicas em festas de formatura, 

entre outras festas nos estabelecimentos de ensino do 

município. 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________ 
     Rogério Silvério Pereira 

  Tel. (12) 935000666 

  Presidente  







 

 

 

 

 

Cruzeiro 30 de outubro de 2019. 

Ao 

Senhores (as) 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

De acordo com a Lei nº 3.855/2008 e Regimento interno do 

COMAD. Convoco os senhores (as) conselheiros, para participarem 

da Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 04/11/2019 SEGUNDA 

FEIRA, às 08:30 em primeira chamada e as 09:00 em segunda 

chamada na Casa dos Conselhos, à Rua dos Metalúrgicos, 77– 

Centro – Cruzeiro/SP, com a seguinte pauta: 

 

1- Aprovação da Ata Anterior; 

2- Implantação do CAPS AD;  

3- Vigilância sanitária (fiscalização); 

4- Aprovação da lei "Proíbe a compra, venda, bebidas teor 

alcoólico nas escolas (Minuta Decreto); 

5- Nulidade da LEI 2.507, DE 14 DE WVEJ.2BRO DE 1.991; 

6- Alteração na LEI Nº3.456, 25 DE OUTUBRO DE 2.001. 

7- Elaboração de minuta de Lei Programa de Prevenção ao Uso 

de Drogas nas Escolas do Município; 

8- Reunião com promotor; 

9- Plano Municipal Sobre Drogas; 

10- Informes dos presentes; 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

     Rogério Silvério Pereira 

  Tel. (12) 935000666 

  Presidente  











 

 

 

 

 

Cruzeiro 20 de novembro de 2019. 

 

Ao 

Senhores (as) 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

De acordo com a Lei nº 3.855/2008 e Regimento interno do COMAD. 

Convoco os senhores (as) conselheiros, para participarem da 

Reunião Ordinária, que ocorrerá, no dia 26/12/2019, às 08:30 em 

primeira chamada e as 09:00 em segunda chamada na Casa dos 

Conselhos, à Rua dos Metalúrgicos, 77– Centro – Cruzeiro/SP, com 

a seguinte pauta: 

 

1- Aprovação da Ata Anterior; 

2- Devolutivas sobre: CAPS AD - Vigilância sanitária - 

Nulidade da Lei 2.507/1991 - Alteração na Lei 

Nº3.456/2001 - Programa de Prevenção ao Uso de 

Drogas Reunião Secretario de Saúde; 

3- Reunião com promotor; 

4- Proposta dos conselheiros p/ Planejamento 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

     Rogério Silvério Pereira 

  Tel. (12) 935000666 

  Presidente  

 

 

 

 

 

 






