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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

POLÍTICAS SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2017 – 6ª AGO DA 2 

GESTÃO 2016/2018.  3 

Aos 25 dias do mês de AGOSTO 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. Apresentação PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS SERVIDORES COM DEPENDÊNCIA 13 

QUIMICA  E PREVENÇÃO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSCICOATIVAS 14 

4. 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 julho. Item II - relato das Câmaras Setoriais – Relatos da 18 

Diretoria: O presidente relata que tem tratado com a executiva por meio do whats app, e 19 

solicitou as demais câmaras os numeros para criar grupos das mesmas. Relata também 20 

que foi encaminhado oficio a prefeitura para publicar no Diário Oficial, sobre o relatório 21 

final da Conferência, foi encaminhado oficio a Secretária de Saúde solicitando maiores 22 

informações sobre as CAPS AD quanto a visita que foi feita pelo COMAD,  Solicitamos 23 

também informações sobre as casos de crianças e adolescentes atendidas na saúde do 24 

nosso municipio, o presidente informa que não recebemos resposta de nem um dos 25 

oficios encaminhados. No dia 02 de agosto foi realizado reunião com o Ministério Publico 26 

para tratar sobre acessos de adolescentes a casas noturnas, o Promotor Dr. Carlos 27 

Alberto Carmelo Jr. Acolheu todos os relatos, e coloca-se a disposição para traçar planos 28 
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a de atuação em conjunto. Informa também sobre os dois Eventos que acontecerá na 29 

UniSanta, que está sendo promovido pela da  Fundação Miltom Campos, 17 de outubro, 30 

com o tema “Bebida, laser com responsabilidade”, e no dia 06 de Novembro “Drogas 31 

porque”, o evento é gratuito e aberto,  foi encaminhado por e-mail o link para inscrição. 32 

Também haverá o Congresso Paulista de dependência quimica, em São Paulo nos dias 33 

21 e 22 de setembro, será passado e-mail hoje para os Conselheiros do COMAD para 34 

inscrição. CÂMARA DE RELAÇÕES PUBLICAS: Devido a falta de participação a reunião 35 

ficou prejudicada. CÂMARA DE PLANEJAMENTO: A relatora Ilka Abdelmalack relata que 36 

se reuniu no dia 15 de Agosto, quando foi tratado sobre o e-mail enviado pelo presidente 37 

do COMAD solicitando para a câmara que desce inicio a construção de um projeto de 38 

ação quanto as Casas noturnas, os membros da câmara entende que seria muito 39 

importante uma reunião com a presença do Conselheiro Carlos Eduardo que apresentou 40 

esta demanda ao Conselho, pois o mesmo tem maior conhecimento do caso, e com a 41 

presença do SEFIN. A câmara propõe que seja soliciatado a prefeitura uma maior 42 

divulgação da Lei 14592 de 19 /10/11, que trata da proibição de vendas a menores de 18 43 

anos. Propõe que seja solicitada a UNIFESP, uma capacitação para o COMAD, sobre 44 

Conselhos de Direitos. Em seguida o DEGEPAT apresenta o PROGRAMA DE 45 

ATENÇÃO AOS SERVIDORES COM DEPENDÊNCIA QUIMICA  E PREVENÇÃO DO 46 

USO DE SUBSTÂNCIAS PSCICOATIVAS, Decreto 7475/16, pela Assistente Social Ilka, 47 

e o pscicológo Fabio, a apresentação do programa foi muito proveitosa, os Conselheiros 48 

presentes aplaudiram o bom trabalho apresentado. ASSUNTOS GERAIS: Para a próxima 49 

reunião a Saúde irá falar sobre toda rede de atendimento de alcool e drogas do municipo. 50 

O Conselheiro Solano comunica que continuara sendo representante do SENAT no 51 

Conselho Municipal de Saúde, pois o mesmo é representante do Conselho de Saúde no 52 

COMAD. A Conselheira Paula do CMJ, relata que é pesquisadora do Caruara, e relata 53 

que os problemas do Caruara são piores do que imaginamos, e solicita uma maior 54 

atenção ao Caruara, e que as reais informações não são denúnciada por medo de 55 

represária. A chefe do CAPS AD Natalia, relata que já respondeu os dois oficios sobre a 56 
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vistória feita pelo presidente do COMAD no CAPS AD. Confirma que tem varias 57 

inregularidades, uma delas é sobre a farmácia que está interditada devido ter muita 58 

umidade, e que por isso estão procurando um novo imovel com melhores condiçoes e 59 

maior, considerando que o CAPS AD passará a funcionar 24h, e segundo Natalia, “a 60 

politica dos municipios” com mais de 150.000 habitantes já teria que ter um CAPS AD 61 

24h. Natalia relata apenas para registro que na última Conferência foram feitas algumas 62 

moções sobre a organização da confêrencia, sobre palestras que foram apresentada sem 63 

previa consulta e o não cumprimento dos horários, sabe que foi um erro ter recebido não 64 

ter visto isso antes, e que é sua primeira vez que participa na assembléia do COMAD, 65 

mas traz o relato que pessoas que participaram da Conferência,  referem que não 66 

apareceu na publicação do DO as moções apresentadas na Conferências. A Sra. Sandra 67 

Lia Chioro reforça e concorda com o relato da chefe do SENAT Natália, pois segundo ela 68 

muitos usuários tem questionado sobre as moções, em seguida Gênesis Santos 69 

esclarece dizendo que a resolução passou no COMAD duas ou três vezes e a chefe do 70 

SENAT na época, estava presente e não foi questionado por ela, mais ficou de verificar o 71 

que aconteceu. Não havendo nada mais a tratar, o presidente encerra a reunião 72 

saudando a todos. Eu que a tudo assisti lavrei a presente ata, Daniel Lemos Agostinho.  73 

 74 
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