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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017 – 2ª AGO DA 2 

GESTÃO 2016/2018.  3 

Aos 05 dias do mês de maio de 2.017, reuniram-se às 09h00 horas em segunda 4 

chamada, em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, os Senhores Conselheiros do 5 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICOS SOBRE DROGAS, convidados e munícipes, 6 

conforme assinaturas no Livro de Registro Presença e de Atas, nas dependências cedidas 7 

Casa de Participação Comunitária, sito na Rua XV de Novembro, n. 183, após a 8 

Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, conforme convocação para deliberarem 9 

sobre a seguinte Ordem do Dia: 10 

1. Apreciação e deliberação da ata da Assembleia anterior;  11 

2. Vacâncias de Conselheiros, titulares e suplentes; 12 

3. Relatos das Câmaras Setoriais; 13 

4. Assuntos Gerais. 14 

A assembléia foi iniciada pelo vice-presidente, Sr. Lindon José Monteiro, que saudou a 15 

todos os presentes, e justificou a ausência do presidente Sr. Francisco Artur Cabral 16 

Gonçalves por motivo de férias, em seguida deu inicio pelo item um (1) da pauta, 17 

apreciação e deliberação da ata anterior, com as correções apontadas pelo colegiado, 18 

a ata foi aprovada por unanimidade, foi sugerido pelo secretário Daniel Lemos Agostinho, 19 

inverter ao item de pauta, sendo aprovado pela Assembléia, passou-se ao item três (3) da 20 

pauta, apreciação dos relatos das câmaras setoriais, deu inicio a Câmara de Relações 21 

Públicas, tendo como relatora a Sra. Rose Mary Martinho de Carvalho, a reunião 22 

aconteceu dia 10 de abril de 2017 na SEPACOM, sito rua Rei Alberto I, nº 119, às 9h, 23 

tendo como pauta, a verificação das vacâncias existentes na composição do COMAD, e 24 

estimular as instituições a indicarem representantes no segmento da sociedade civil. 25 

Encaminhamento: 1 – Oficio solicitando o titular e/ ou suplente dos seguintes segmentos: 26 

Secretaria Municipal de Segurança; Polícia Militar – 6º BPM/I; Desafio Jovem de Santos; 27 

Associação Projeto Família; Coalizão Santos, e UNISANTOS. 2 – Chamada Pública no 28 
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DO da cidade, para inscrição de: Entidade de Recuperação; Movimentos e organizações 29 

sociais; Instituição de Ensino Privado; Conselho de Escola (Estado e Município). 3 – 30 

Câmara de Legislação, verificar a participação do representante do poder publica 31 

Municipal: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A Sra. Tânia 32 

Mara Carneiro Freire, propõe que seja expedido oficio conforme relato da Câmara de 33 

Planejamento, em seguida a colaboradora Sra. Luci Freitas fala da importância da 34 

participação dos conselheiros nas câmaras setoriais, pois muitos faltam sem justificar. O 35 

secretário Daniel Lemos Agostinho solicita a todos que justifiquem as faltas por e-mail do 36 

COMAD, ou diretamente com o funcionário da SEPACOM Gênesis Santos; Em seguida 37 

passamos a Câmara de Planejamento que teve como relator Daniel Lemos, tendo como 38 

pauta o seguinte: A CIA Garatujas, através do produtor teatral Sr. José Scavazini, solicita 39 

apoio para conseguir parcerias com empresas para patrocínio do espetáculo AGORA, que 40 

mostra o convívio de quatro dependentes químicos dentro de uma comunidade 41 

terapêutica de recuperação, pois até o momento não conseguiram patrocínio para o 42 

projeto; a Câmara decidiu encaminhar a Secretária de Cultura, e também consultar a 43 

gestão anterior do COMAD para sugestões. A conselheiro Sandra Wojciechiwski, relata 44 

que não entende o porque desta pauta no COMAD, pois entende que devemos tratar de 45 

políticas públicas, e não de buscar patrocínio; o Conselheiro Rafael relatou como sua 46 

consideração dizendo que acredita que a peça teatral “AGORA” colabora com a 47 

prevenção as drogas, e entende ser muito relevante a cidade; o Sr. Nicola Margiotta Jr, 48 

entende que nossa colaboração seria de apoio, em buscar parcerias como a Secretária 49 

de Cultura para a liberação de espaço de um local, e também entende que será muito 50 

proveitoso para a cidade; Rafael solicita que seja comunicado ao Conselho Municipal da 51 

Juventude, caso a peça teatral venha a acontecer; o Sr. Lindon Monteiro explica que de 52 

fato buscar recursos para evento não é atribuição do COMAD, mas entende que o 53 

Conselho pode colaborar e apoiar eventos que sejam pertinentes ao Conselho; a Sra. 54 

Sandra Wojciechiwski, entende que a decisão de apoiar ou auxiliar projetos deveria ser 55 

aprovado pela assembléia primeiro; Daniel Lemos ressalta a valorosa participação dos 56 
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usuários do SENAT na Câmara de Planejamento, que foi de grande valia; foi tratado 57 

também na câmara de planejamento, quanto a Semana Municipal Sobre Drogas, quando 58 

foi proposto palestras nas escolas de prevenção as drogas licitas e elícitas, e também 59 

encaminhar a AGO do COMAD para novas sugestões; foi proposto pelo Colaborador 60 

Demerval, a criação de um projeto de prevenção nas escolas, com a colaboração de ex 61 

usuários. Câmara de legislação: a relatora Sra. Tânia Freire informa que a reunião 62 

aconteceu no gabinete da Dra. Vera, onde foi tratado sobre regimento da câmara 63 

financeira, e solicita em nome da câmara de legislação o envio de oficio a SEFIN – 64 

Secretária de Finanças, solicitando o saldo do Fundo do COMAD. Sr. Nicola relata que 65 

não foi chamado para a reunião da câmara de legislação a qual ele faz parte, a Sra. Tânia 66 

explica que tentou contato telefônico com Nicola, mas não conseguiu falar, Nicola solicita 67 

que seja comunicado por e-mail, o mesmo sugere que a câmara de legislação adote a 68 

exemplo da câmara de legislação do CMDCA, a pratica de reuniões virtuais, tendo apoio 69 

do Sr. Lindon e demais membros câmara de legislação. Passamos ao item 2 da pauta: – 70 

Vacância de Conselheiros titulares e suplentes -  A Sra. Sandra Gomes solicita a 71 

adequação do seguimento do Coalizões Santos, que está no seguimento de Movimentos 72 

de Defesa de Direito, para Movimento e Organizações Sociais, o Conselho delibera e 73 

aprova a adequação. A Conselheira Tânia Freire propõe o retorno da pauta a câmara de 74 

Legislação para tratar a questão e apresentar na próxima assembléia para aprovação, o 75 

Conselho deliberou a aprovação da proposta da Sra. Tânia. Passamos ao Item 4 da 76 

pauta – Assuntos Gerais: O Conselheiro Sr. Alberto Corazza, alerta quanto aos cuidados 77 

que devemos ter no trabalho de prevenção as drogas nas escolas, e que todo projeto 78 

dever ser analisado com muito cuidado, para que o objetivo possa ser alcançado com 79 

êxito. O Conselheiro Rafael Santos de Paula solicita ao COMAD que indique um 80 

representante para a próxima AGO do Conselho Municipal da Juventude – CMJ, quando 81 

será deliberado quanto a que tipo de ação será adotado em combate ao uso de álcool por 82 

adolescentes, e estende o convite a todos os conselheiros para que no dia 08 de maio as 83 

18h30m participem da AGO do CMJ , o presidente da mesa pergunta aos conselheiros 84 
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presentes se há alguém interessado de representar o COMAD, neste momento somente a 85 

conselheira Tânia Freire se candidata, e o Conselho aprova. Rafael relata que a 86 

Comissão Municipal de Transporte, da qual ele faz parte, está preocupada com as 87 

pessoas usuária de drogas que ficam no túnel do José Menino, divisa com São Vicente e 88 

discutem ações quanto a este problema, o Sr. Nicola relata que o Município está 89 

conversando com a MTU, propostas para combater esta questão, e que já foi constatado 90 

que o túnel tem sido utilizado como moradia também, e que a idéia é que a MTU coloque 91 

vigias no local. A colaboradora Sra. Luci Freitas relata sua indignação de ver no DO de 92 

nossa cidade noticias sobre eventos de cerveja artesanal, e que já ligou para a secretária 93 

de comunicação expondo sua indignação; a mesma solicita que seja encaminhado oficio 94 

a Secretária Municipal de Saúde, solicitando esclarecimento sobre o encerramento da 95 

Seção de prevenção, e também pedindo informações com dados da quantidade de 96 

pessoas atendidas pelo serviço “Consultório na Rua”; o conselheiro Rafael pede também 97 

que seja encaminhado oficio solicitando relatório a SMS, com informação dos casos de 98 

adolescentes que chegam aos hospitais, UPA’s, e Pronto Socorros, por uso de álcool e 99 

outra drogas. Sr. Solano relata sua indignação as Comunidades Terapêuticas que 100 

permitem o uso de cigarros durante o tratamento, o mesmo entende que as entidades 101 

deveriam trabalhar reduzindo gradativamente o uso de cigarros pelos residentes da 102 

entidade. A Sra. Tânia alerta os conselheiros e a câmara de planejamento quanto a 103 

Campanha Mundial de combate ao tabaco, que acontece dia 31 de maio. A colaboradora 104 

Luci relata seu descontentamento quanto a mudança da SEPACOM, o Sr. Nicola 105 

esclarece a todos dizendo que a mudança acontecerá com o objetivo de economizar e 106 

facilitar os trabalhos, e que todas as providências estão sendo tomadas para o bom 107 

funcionamento dos trabalhos dos Conselhos de Direitos. O secretário Daniel Lemos pede 108 

a todos que nas próximas AGO’s, os conselheiros quando estiverem com a palavra, digam 109 

seu nome antes da fala, facilitando assim o registro da ata. Nada mais havendo a tratar 110 

encerro a presente ata eu 1º Secretário Daniel Lemos Agostinho. 111 

 112 
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     LINDON JOSÉ MONTEIRO       DANIEL LEMOS AGOSTINHO 113 

          VICE PRESIDENTE DO COMAD                         1º SECRETÁRIO COMAD 114 


