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RIO BRILHANTE-MS

Ata n° 01 - Criação do Conselho Municipal Antidrogas, Lei n° 2.037, de 26 de
Dezembro de 2017. Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito (05/07/2018),
as OShOOmin da manhã, reuniram-se na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante /MS. As seguintes pessoas: Juracy Alves Santana- representante da OAB,
Renata Rodrigues Gonçalves - representante da Secretaria de Assistência Social, José
Carlos Valente - representante da Fazenda da Esperança, Maria Lúcia Franco Castro
- representante da secretaria da saúde, Arino Penha Curin - representante da
Associação beneficente de Rio Brilhante (hospital), Dulcínéia Rodrigues Carvalho -
representante da Associação beneficente de Rio Brilhante (hospital), Assunção Peres
Arévalo - representante do Conselho dos Pastores, Sandra Caroline E. Cottica -
Secretária de Assistência Social e Isenír de M. F. Mazurkevitz - Coordenadora de

programas administrativos. Essas pessoas foram convocadas pelo poder público ou
entidade ao qual pertence para formar o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD),
conselho este referenciado à Secretaria de Assistência Social. A Sandra deu inicio à

reunião agradecendo a presença de todos e se desculpando pelo atraso, pois foi marcada
outra reunião no mesmo horário e local, em caráter de urgência, prosseguindo disse da
importância dos Conselhos e que a Secretaria de Assistência precisa trabalhar com
políticas públicas que visam atender não só o usuário, mas a família e a sociedade. O Sr.
José Valente, disse se referindo ao atraso de hoje, que pontualidade é muito importante,
e pontuou que uma das funções do COMAD é fazer palestras para orientar o público,
pois a prevenção é muito importante. Onde a Renata, disse que como psicóloga faz um
trabalho na Fazenda da Esperança, e que é isso mesmo o cuidado preventivo e
fundamental. A Sra. Lúcia, disse que precisamos de parceria para realizar um bom
trabalho. O Sr.Juracy pontuou as dificuldades que existe em nossa cidade disse também
sobre as pessoas que se encontram na praça central bem como na praça da Igreja
Católica, onde a Sandra relatou que a pedido do Dr. Jorge Tadashi a equipe do CREAS
fez um levantamento e estudo de caso com vários deles e que o Juiz vai tomar uma
atitude, talvez com internação compulsória, neste momento informou que estamos com
novo Secretário de Saúde, Sr Mareio , e que é fundamental trabalhar em parceria com as
secretarias de Saúde, Educação, Assistência, polícia e poder público. O Sr. Assunção
expôs que atendimento paliativo as igrejas fazem como banho, alimentação e que eles
até aceitam ir no Culto, mas que por não ter outra opção voltam para a rua. Houve
discutição sobre a formação da diretoria, não chegando a um nome para formar uma
diretoria, nem mesmo com nome do Sr. José Valente, ter sido cogitado por ter
experiência neste trabalho, ele disse que é melhor fazer mais uma rçunião, portanto.




