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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 1 

SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2017 – 3ª AGO DA GESTÃO 2016/2018.  2 

Aos 26 dias do mês de maio de 2.017, reuniram-se às 09h00 horas em segunda chamada, em 3 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, os Senhores Conselheiros do CONSELHO MUNICIPAL 4 

DE POLÍTICOS SOBRE DROGAS, convidados e munícipes, conforme assinaturas no Livro de 5 

Registro Presença e de Atas, nas dependências cedidas Casa de Participação Comunitária, 6 

sito na Rua XV de Novembro, n. 183, após a Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, 7 

conforme convocação para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 8 

1. Apreciação e deliberação da ata da Assembleia anterior; 9 

2. Relatos da Diretoria Executiva e das Câmaras Setoriais;  10 

3. Apreciação e Deliberação da Resolução Normativa n° 06/2017, que dispõe sobre a 11 

Aprovação do Relatório Final de Deliberações e das Propostas Aprovadas na IX 12 

Conferência Municipal  Sobre  Drogas; 13 

4. Assuntos Gerais. 14 

Após a composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, o presidente deu início saudando a todos 15 

os presentes, passando em seguida para o item I da pauta: Apreciação e deliberação da ata 16 

da Assembleia anterior, tendo sido aprovada pela assembleia. Item II da pauta: Relatos da 17 

Diretoria Executiva e das Câmaras Setoriais, quanto a reunião da Diretória Executiva não 18 

houve nada a relatar, pois não houve reunião; Câmara de Relações Públicas: Relatora Sra. 19 

Mônica Travesso relata que a reunião aconteceu no dia 08 de maio, tendo a pauta sobre o dia 20 

31 de maio, Dia Mundial de Combate ao Tabaco, os quais fizeram contato com a Secretária de 21 

Comunicação dando sugestão de matérias referente ao tema, os mesmos pediram mais 22 

informações sobre o tema, tendo a Câmara feito contato com a Secretária de Saúde solicitando 23 

informações quanto ao tema, mas não tiveram êxito, pois não deram retorno, o presidente 24 

lamenta o fato, e informa que a próxima data importante é 26 de junho, Dia Mundial de 25 

Prevenção às Drogas, e que seria muito importante fazermos alguma ação. Câmara de 26 

Planejamento foi lida pelo Sr. Gênesis Santos; a Câmara relata que a busca por parceria para o 27 

espetáculo “Agora” deveria ser melhor discutida, com maior profundidade técnica, sugeriram 28 

também maiores informações sobre o espetáculo, pois a Câmara não se achou competente 29 
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para dar um parecer mais adequado. O presidente informa que em anos anteriores o COMAD 30 

ajudou na busca de parceria. Câmara de Legislação, o Sr. Nicola Margiotta relata que ficou no 31 

aguardo de encaminhamento do conteúdo virtualmente, e que na próxima reunião trariam o 32 

posicionamento sobre as vacâncias de Conselheiros que não foi concluído na Conferência do 33 

COMAD. Passamos ao Item III da pauta: APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 34 

NORMATIVA 06/17, QUE DISPOE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE 35 

DELIBERAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADA NA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE 36 

DROGAS, o Presidente faz uma breve leitura das propostas e pergunta a Assembleia se 37 

aprova ou não, tendo sido aprovada todas as propostas, com ressalva quanto às vacâncias dos 38 

Conselheiros do COMAD, que aguarda parecer da Câmara de Legislação para ser aprovado 39 

em Assembleia. Item IV – Assuntos Gerais: A conselheira Sandra Wojciechiwski relata que fez 40 

contato por e-mail com o Ministério da Saúde, a fim de buscar mais informações sobre as 41 

ações de prevenção que estão sendo implantadas no país: Jogo Elos, #Tamojunto e Famílias 42 

Fortes, a fim de trazer para nossa cidade. Em seguida a Conselheira Sandra Gomes, 43 

coordenadora do Coalizão Santos, comunica que no dia 30 de junho haverá um evento com a 44 

Dra. Laura Fracasso, que fará uma palestra de prevenção quanto ao uso de drogas de crianças 45 

e adolescentes. O conselheiro Solano mais uma vez relata que o SENAT necessita 46 

urgentemente de uma visita do COMAD, para verificar as instalações, pois não tem bebedouro 47 

e falta farmacêutico, o mesmo relata que participou do Conselho Municipal da Juventude - CMJ 48 

representando o COMAD, pois a Dra. Tânia Freire que iria representar o COMAD não pode 49 

estar presente; o tema tratado foi o uso abusivo de drogas pelos jovens. Carlos Alberto Solano 50 

convida a todos para participar do CMJ, pois entende ser muito importante a participação do 51 

COMAD. Nicola agradece a participação do Solano no CMJ; também pede desculpa pelos 52 

transtornos e barulhos nas novas instalações da SEPACOM, pois devido aos dias de chuva 53 

acabou atrasando a mudança, mas já estão terminando a adequação do local para melhor 54 

atender a todos. O Presidente relata que agendará uma visita ao SENAT, e comunicará aos 55 

Conselheiros para quem tenha interesse possa acompanhá-lo. A conselheira Sandra e outros 56 

conselheiros manifestaram suas preocupações quanto aos jovens que fazem uso abusivo de 57 

álcool, com suspeita de uso de outras drogas, nas proximidades da Faculdade Santa Cecília, 58 
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na Rua Lobo Viana com a Osvaldo Cru; o conselheiro Edson Zeppini relata que já existe 59 

inquérito no Ministério Público quanto a bares e locais que acontecem essas práticas abusivas; 60 

na sequência Ilka Abdelmalack, da Secretária de Gestão, informa e convida a todos para o 61 

evento “Compartilhando Possibilidades”, que acontecerá no dia 30 de maio as 9h, sobre 62 

dependência química que ocorrerá na rua Dom Pedro I, nº 25, para servidores, familiares e 63 

convidados, e que a Secretaria vem promovendo ações de prevenção nos locais de trabalho na 64 

Prefeitura. O conselheiro Carlos Eduardo, da Secretária Municipal de Esporte, relata que 65 

trabalha em casa noturna, o mesmo tem conhecimento de que adolescentes falsificam o 66 

documento de identidade para entra nas baladas, e em sua maioria são mulheres, o mesmo 67 

propõe uma reunião com os proprietários dos estabelecimentos, prefeitura, setor de 68 

fiscalização e o COMAD, e proposto pelo conselheiro Daniel Lemos, convidar também o CMJ 69 

para participar, pois os mesmos estão discutindo ações sobre o uso de drogas pelo jovens. Na 70 

sequência o Sr. Bonifácio Filho do CONSEG comenta sobre o grave problema que está 71 

acontecendo no túnel do José Menino, e que haverá uma reunião com a Promotoria 72 

Comunitária no CONSEG, e convida as pessoas interessadas para participar da reunião. A 73 

Conselheira Sandra do Coalizão relata que o Dr. Eustázio Pereira retomará no segundo 74 

semestre a apresentação da pesquisa que foi feita em parceria com a UNIFESP. O presidente 75 

aproveita e pergunta se há alguma ação programada baseada na pesquisa, Sandra diz que 76 

sim, ações a curto, médio e longo prazo, a mesma pergunta se pode ser apresentado o projeto 77 

das ações no COMAD, ficou de agendarmos uma data para tanto. Nada mais havendo a tratar, 78 

eu que a tudo assisti encerro a presente, Daniel Lemos Agostinho 1º Secretário do COMAD. 79 

 80 
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