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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2017 – 5ª AGO DA 2 

GESTÃO 2016/2018.  3 

Aos 28 dias do mês de julho 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 das atas das Assembleias anteriores; 11 

2. Relatos da Diretoria Executiva e das Câmaras Setoriais; 12 

3. Apreciação de parecer da Câmara de Legislação; 13 

4. Apresentação sobre o Coalizão Santos; 14 

5. Assuntos Gerais. 15 

Após a composição da Mesa Diretora dos Trabalhos, o presidente da início saudando a 16 

todos os presentes, passando em seguida para o item I da pauta: Foram lidas e 17 

aprovadas as atas do mês de maio e junho deste ano. Item II - relato das Câmaras 18 

Setoriais – Relatos da Diretoria: O presidente Francisco Cabral relata que foi agendado 19 

uma reunião com Dr. Carlos Alberto Carmello no dia 02 de agosto as 16h na Promotoria 20 

da Infância e da Juventude, afim de conversar sobre os problemas com adolescentes nas 21 

casas noturnas, o presidente convida aos interessados a participarem, e informa também, 22 

que a vereadora Audrey Kleys convidou a diretoria para uma reunião hoje as 14h 30m, na 23 

câmara dos vereadores afim de apresentar um programa de prevenção as drogas, da 24 

Fundação Miltom Campos, para a realização de Seminários de Formação de 25 

multiplicadores de Prevenção as drogas. Câmara de Relações Publicas: Participaram as 26 

Conselheiras Rose Mary Martinho e Monica Travesso da Secretaria de Educação - Seduc, 27 

as mesmas pedem aos demais participantes da câmara maior participação, pois a 28 
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ausência tem causado prejuízo as reuniões, foi tratado sobre as vacâncias do COMAD, 29 

quando decidiram aguardar o parecer da câmara de legislação sobre a eleição da 30 

conferencia. Câmara de Planejamento: A conselheira Sandra Wojciechowski, relata que a 31 

reunião foi muito produtiva com a participação de sete pessoas, uma das propostas foi a 32 

realização de Capacitação para os Conselheiros do COMAD, através de parcerias como 33 

por exemplo a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, para que todos possam ter 34 

maior clareza de suas funções, também foi sugerido que fosse oficiado a secretária de 35 

saúde para que apresente todos os serviços de prevenção e tratamento as drogas do 36 

Município no COMAD; cogitou-se a possibilidade de realizar uma reunião da Câmara de 37 

Planejamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS-AD para uma 38 

maior aproximação dos usuários e serviço; também foi proposto uma maior articulação do 39 

COMAD com Comunidades Terapêuticas para maior apoio e fortalecimento das mesmas, 40 

como por exemplo o Desafio Jovem de Santos, comunidade pioneira na baixada santista 41 

no atendimento aos usuários e seus familiares afetados pelas drogas. Os representantes 42 

da Secretária de Gestão, presentes na reunião se disponibilizaram para apresentar as 43 

ações do programa de apoio aos servidores com dependência química na próxima AGO. 44 

Foi aprovado pela assembléia o envio de oficio a secretária de saúde solicitando um 45 

representante para apresentar os serviços de prevenção e tratamento existente no 46 

município. CAMARA DE LEGISLAÇÃO: O Conselheiro Nicola Margiotta informa que a 47 

câmara deu seu parecer favorável quanto à eleição dos Conselheiros de Direitos na 48 

ultima conferência do COMAD, foi lido o parecer pelo mesmo e entregue a mesa cópia do 49 

parecer dando como valida a eleição dos conselheiros titulares e suplentes apresentados 50 

pela conferencia do COMAD, o presidente pergunta ao Conselho se aprova ou não o 51 

parecer da câmara, tendo a os presentes aprovado o parecer. Na sequência a 52 

Conselheira Sandra Gomes da Coalizão apresenta o programa de ação do COALIZÃO 53 

SANTOS, fruto da pesquisa de campo já realizada e apresentada no município. 54 

ASSUSNTOS GERAIS: O Sr. Solano informa que participou com a comissão de saúde 55 

mental e o Ministério Publico, onde foi tratado sobre os serviços de saúde nos CAPS AD e 56 
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o SESERPA que passou a chamar-se Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 57 

Infanto-Juvenil - CAPS ADIJ, e foi entregue a cópia da reunião a diretória, e também foi 58 

informado sobre a multa ao município pela falta de serviços. O conselheiro Rafael de 59 

Souza informa da necessidade da substituição de dois conselheiros representante dos 60 

usuários titular e suplente, que já informaram que não tem interesse em participar mais, o 61 

presidente solicita que oficialize aos mesmos sobre sua desistência, para que depois 62 

possamos realizar a substituição dos mesmos. Ficou definido também que o presidente 63 

Cabral na próxima AGO fará uma explanação aos conselheiros sobre o que é o Conselho 64 

de Direitos e o papel dos Conselheiros.  A Conselheira Sandra Wojciechowski propõe uma 65 

manifestação do COMAD a coordenação nacional do Ministério de Saúde, sobre a 66 

importância da implantação no município de Santos, dos programas Tamo Junto, Famílias 67 

Fortes. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerra a reunião saudando a 68 

todos. Eu que a tudo assisti lavrei a presente ata, Daniel Lemos Agostinho.  69 

 70 
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