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Ata da Reunião com o COMEN – Conselho Municipal de Entorpecentes do Município de 
Taquara 

 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 09h05min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a Reunião com representantes do 

COMEN – Conselho Municipal de Entorpecentes do Município de Taquara. A presente 

Reunião teve como propositor o Vereador Adalberto dos Santos Lemos. Ausentes os 

Vereadores: Adalberto Carlos Soares, Anildo Ribeiro Araújo Arleu Machado de Oliveira, 

Eduardo Carlos Kohlrausch, Guido Mário Prass Filho, Lauri Fillmann, Luiz Carlos Balbino de 

Oliveira, Moisés Cândido Rangel, Nelson José Martins, Regis Bento de Souza. Sandra Beatriz 

Schaeffer, Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira, Telmo Vieira, Valdecir Vargas de Almeida. 

Se fizeram presentes o Sr. Sandro Aurélio Wink e Patrícia R. Fauth, que fazem parte do 

COMEN. O depoimento dos presentes na reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo 

digital de áudio no CD-ROM em anexo. O objetivo da Reunião foi para que pudessem ter uma 

discussão mais ampla sobre a questão da drogadição em nosso Município. Foi debatido as 

políticas públicas que os Conselhos possuem para que possam efetivar projetos de combate ao 

uso de drogas e álcool. O Conselho municipal de Entorpecentes tem por finalidade oferecer à 

Administração Municipal uma assessoria técnica e funcional para acompanhamento das 

Políticas Públicas. Possui ações norteadas pelos princípios de diretrizes estabelecidas em 

Legislação Federal. É muito preocupante hoje, como nossos jovens estão se inserindo no 

mundo das drogas. Os legisladores precisam ser eficientes e rápidos nas ações de combate ao 

mesmo. Foi também entregue ao Vereador Adalberto dos santos Lemos, um relatório com os 

nomes dos membros do Conselho Municipal de Entorpecentes, que foram empossados pelo Sr. 

Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, na data de 26 de novembro de 2014.  A nomeação foi através 

da Portaria de Nº 1244/14. O mesmo foi composto por 14 membros, onde destes sete serão 

titulares. O COMEN será presidido por Cláudia Cristo. Também foi salientado na reunião que, 

precisa ser visto todo o serviço prestado aos dependentes em nosso Município e que estes 

possam aproximar-se para que uma nova estrutura possa ser oferecida às famílias e aos 

usuários de drogas. Foi definido que também que farão uma nova reunião, onde serão 

convidados todos os membros que fazem parte do Conselho Municipal de Entorpecentes – 

COMEN, ainda no mês de dezembro de 2014. Nada mais havendo a tratar, às 10h50min, 

Vereador Adalberto dos Santos Lemos, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença 

de todos e que estes encontros possam ser com maior frequência. E, para constar, eu, Maria 

Lucia de Oliveira Souza, 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, 27 de novembro de 2014.............................................................................Maria Lucia. 
 

 


