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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2017 – 4ª AGO DA 2 

GESTÃO 2016/2018.  3 

Aos 29 dias do mês de junho 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. Relatos da Diretoria Executiva e das Câmaras Setoriais; 12 

3. Assuntos Gerais. 13 

Após a Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, conforme convocação para 14 

deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA 15 

ANTERIOR: O Secretário Daniel Lemos Agostinho, pede desculpas por não ter terminado 16 

a ata anterior, e solicita a assembleia para apresentar na próxima assembleia, tendo sido 17 

aprovado pelos conselheiros presentes. II – Relatos da Diretoria, e câmaras setoriais: 18 

O presidente Sr. Francisco Cabral relata que participou no dia 31 de maio da reunião da 19 

Coalizão Santos, onde foi tratado entre outros assuntos, a parceria com o COMAD para a 20 

palestra que será realizada no Serviço Social do Comércio - SESC, da Dra. Laura 21 

Fracasso; no dia 08 realizou visita no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS Álcool e 22 

Drogas (CAPS AD), e conversou com a chefe do setor Sra. Nathalia de Andrade , verificou 23 

que falta farmacêutico, e a grande falta de manutenção predial, foi informado que estão 24 

procurando outro imóvel para a mudança, mas estão tendo dificuldade de encontrar, o 25 

mesmo sugeri o envio de relatória ao Prefeito pedindo explicações e providências; no dia 26 

17 de junho participou da reunião do 7º Conselho de Segurança - Conseg, onde entre 27 

outros assuntos, foi falado sobre o problema do túnel do José Menino, devido ao grande 28 
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número de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, foi proposto o fechamento 29 

do túnel durante o período que não é utilizado, dentre outras ações que estão sendo 30 

discutido, o Sr. Carlos Alberto Solano solicita uma parte, e é concedido pelo Presidente, e 31 

relata que entende que o que deveria ser feito no túnel seria uma atuação de equipe 32 

multidisciplinar e não de segurança, o presidente continua com seu relato, e diz que o 33 

COMAD deve continuar monitorando este fato. O COMAD recebeu oficio da escola 34 

Barnabé solicitando palestrante para os alunos do ensino médio sobre prevenção as 35 

drogas, e promoção da saúde. Divulgou no em programa de rádio e TV, a palestra da Dra. 36 

Laura Fracasso, que fez parte do dia internacional de prevenção e combate as drogas. 37 

Participou no dia 28 de junho, da primeira reunião da Ação Integrada de Prevenção do 38 

Uso de Álcool e outras drogas, promovido pela Secretária de Relações Institucionais e 39 

Cidadania – SERIC, com objetivo de minimizar o uso abusivo de Álcool e outras drogas 40 

pelos adolescentes, em várias regiões da cidade. O Sr. Nicola Margiotta relata que já está 41 

em contato com o Secretário de Comunicação - SECOM, pra fazer um estudo e 42 

elaboração de um material para que os próprios jovens do Conselho da Juventude - 43 

COJUV e de outras secretárias e conselhos, possam abordar em vários pontos da cidade 44 

de forma acolhedora os jovens em situação de risco e abuso de álcool e outras drogas, 45 

sem repressão. O representante da Secretaria de Esportes - SEMES relata que já está 46 

sendo discutido no GTT – Grupo Técnico de Trabalho da Orla a possibilidade de cercar o 47 

emissário submarino, com horário de funcionamento. O presidente traz a proposta a 48 

assembleia, de doar ao CAPS AD, o aparelho de DVD do COMAD, pois não tem sido 49 

utilidade para o COMAD, e será muito bem aproveitado no tratamento ao usuários co 50 

CAPS AD, a proposta foi aprovada pela assembleia. CÂMARA DE PLANEJAMENTO – 51 

Não houve reunião por falta de corun, só esteve presente a conselheira Miriam. CÂMARA 52 

DE LEGISLAÇÃO – O Sr. Nicola relata que foi feita analise quanto a conferência, e 53 

decidiram que a eleição foi valida, e que a comissão irá encaminhar o parecer a diretoria, 54 

para que possa ser apresentado em assembleia para aprovação. CÂMARA DE 55 

RELAÇÕES PUBLICAS – Foi realizada no dia 12 de junho as 10h, a pauta foi o dia 56 
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internacional de combates as drogas 26 de junho, foi solicitado por e-mail a secretaria de 57 

comunicação a publicação de matéria alusiva ao dia 26 de junho, e não receberam nem 58 

um retorno, relatam também a falta de participação dos conselheiros nas reuniões a 59 

câmara, pois são sete participantes, e na maioria das vezes só comparecem duas 60 

representantes da Secretaria de Educação – SEDUC, prejudicando assim o momento de 61 

discussão de melhorias nas politicas públicas. III – ASSUNTOS GERAIS – O 62 

representante da SEDUC pergunta se foi feito algum encaminhamento, quanto a sugestão 63 

de conversar com os donos das casas noturnas, o presidente relata que conversou de 64 

forma informal com o Promotor Carlos Alberto Carmello a respeito, mas vamos oficializar 65 

esta reunião com os donos das casas noturnas. O Sr. Solano perguntou sobre uma 66 

Unidade de Acolhimento temporário vinculada ao CAPS AD que seria instalado na rua 67 

Síria, que estava em reforma, mas desconhece se este serviço está funcionando ou não, 68 

o presidente relata que iremos encaminhar oficio a Secretária de Saúde quanto a este 69 

serviço. Não havendo mais nada a tratar o presidente agradece a presença de todos, eu 70 

Daniel Lemos Agostinho, que a tudo assisti encerro a presente ata. 71 

 72 
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