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Ata da Reunião referente ao COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes) 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 15h08min no Plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião, para que o 
COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes) trouxesse informações de como anda 
a atuação do mesmo, e quais projetos existentes na área da drogadição, bem como 
quais são as entidades que compõem atualmente o COMEN. A presente Reunião teve 
como propositor o Vereados Adalberto dos Santos Lemos (PDT), conforme 
Requerimento n° 037/2015 aprovado na Sessão Ordinária do dia 03 de março de 
2015. Estiveram presentes os Senhores Aparício Renner da Silva (Major da Brigada 
Militar), Carla Cristina Batista dos Santos (Soldada da Brigada Militar), Leandro dos 
Santos (Diretor Comunidade Terapeutica Santa Rita de Cássia), Clarice Schuster 
Camara (Assistente Social da Comunidade Terapeutica Santa Rita de Cássia),  Dircinei 
Antonello (Diretor Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação), Ana Carolina 
Sari Vieira (Psicóloga, Fórum JECRIM “Juizado Especial Criminal”),  Paulo Henrique 
Pacheco Vieira (Coordenador  Terapeutico Instituto Vitória), Vivian Elisabeti da Silveira 
Angeli (Secretaria da Educação, Cultura e Esportes), Liane Beatriz de Vargas Monteiro 
(Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade). Presente o Vereador 
Adalberto dos Santos Lemos (PDT). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares 
(PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario 
Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés 
Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 
Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei 
Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB), Valdecir Vargas de Almeida 
(PROS). Os demais presentes constam na lista de presença em anexo na Ata, bem 
como o depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no 
arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador Adalberto dos Santos Lemos abriu a 
reunião agradecendo a presença e o empenho de todos. A Psicóloga Ana Carolina 
falou sobre as alterações na Lei do COMEN. Seriam três alterações, uma inserção na 
esfera governamental que seria incluir o serviço de saúde mental tendo 
representação de alguém do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas), já existe cadeira pra Secretaria de Saúde, também muito importante. Mas 
queríamos também que incluísse alguma coisa mais específica dentro da mesma. Na 
esfera não governamental incluir a Brigada Militar, e o Fórum, no papel a Doutora 
Marinez, que é o JECRIM que cuida e julga essas transações relacionadas ao uso de 
drogas. O Major Aparício Renner falou sobre a pesquisa que foi feita no ano de 2010 
(dois mil e dez), disse que Taquara dos 496 (quatrocentos e noventa e seis) Municípios 
no uso de drogas, era na época o 35° (trigésimo quinto), e no uso do Crack era o 10° 
(décimo) lugar no Estado. Falou ainda que acredita que tende a estar pior atualmente, 
e que o Conselho terá muito serviço pela frente. Acredita que com as mudanças que o 
executivo e o legislativo faram, com certeza vamos conseguir minimizar muito este 
problema. Segue em anexo junto a esta Ata cópia da resposta ao Req. N° 037/2015 
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enviada por email pela Presidenta do Conselho Municipal de Entorpecentes Claudia 
Cristo, bem como a lista dos órgãos representantes que compõem atualmente o 
COMEN, entregue ao Propositor no final desta reunião. Nada mais havendo a tratar, 
às 16h12min, o Vereador Adalberto dos Santos Lemos declarou encerrada a reunião 
agradecendo a presença de todos e colocando a Câmara de Vereadores a disposição a 
todos, para tratar juntos esta questão da droga. E para constar, eu, Aline Sjtormowski 
Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que 
segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de 
Sessões, 12 de março de 
2015.......................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


