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Às nove horas e cinco minutos do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove, na 1 

Seção de Participação Comunitária, sito na Rua XV de Novembro, nº 183, Centro, Santos, teve 2 

início a vigésima terceira assembleia geral ordinária do Conselho Municipal de Políticas 3 

sobre Drogas, com a presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura constam na 4 

lista de presença acostada ou anexada como parte integrante a esta ata. Item I da pauta: 5 

Apreciação e deliberação da ata da Assembleia anterior, o presidente fez menção sobre a 6 

baixo quórum no início da reunião, e registra que a baixa participação prejudica as deliberações 7 

e os andamentos que precisam ser definidos; informa que todas as atas já aprovadas estão 8 

publicadas no Portal dos Conselhos (http://www.santos.sp.gov.br/?q=portal/conselhos) da 9 

Prefeitura Municipal de Santos; lembra que a assembleia é gravada, e quando da manifestação 10 

de algum participante, é necessário este se identificar dizendo nome para facilitar a posterior 11 

elaboração da ata; informando que a ata foi encaminhada via mensagem eletrônica. Optou-se 12 

por uma leitura rápida da ata. Após a leitura, todos de acordo, tendo sido aprovada pela 13 

assembleia. Item II da pauta: Relatos da Diretoria Executiva e das Câmaras Setoriais. O 14 

presidente informa que a Diretoria não teve atividade, no momento não há nada relevante a ser 15 

registrado. O Conselho tem estado bem esvaziado, informa que não teve reuniões de Câmaras 16 

Setoriais. Esclarece que em resposta ao Ofício 001/2019-COMAD, que solicitava informação 17 

sobre destinação de edificação, onde seria instalada a SENAT II (Seção Núcleo de Atenção ao 18 

Tóxico-Dependente) na Zona Noroeste, a Coordenação de Saúde Mental informou que no 19 

endereço citado funciona o Centro de Atenção Psicossocial da Zona Noroeste – CAPS ZNO, 20 

unidade modalidade tipo III (24 horas), e quanto ao CAPS AD III, informa que se encontra em 21 

processo de implantação com previsão de inauguração em 12 meses. Com essa informação, o 22 

presidente do Comad despachou no processo que o Conselho gostaria de saber qual o número 23 

do processo de implantação do CAPS AD III para acompanha-lo, bem como o local onde está 24 

prevista a instalação da unidade, e considerando que a obra de 2013 era de construção do 25 

SENAT II Zona Noroeste, o Conselho gostaria de conhecer a justificativa da alteração da 26 

finalidade da edificação. Ainda não veio resposta ao Ofício 002/2019-COMAD, que solicitava 27 

informações sobre os processos de renovação com as Comunidades Terapêuticas. Informa que 28 

foi encaminhado ofício (Ofício 003/2019-COMAD) ao gabinete da Prefeitura Municipal de 29 

Santos solicitando informação sobre as ações apresentadas no Plano Municipal de Ações 30 

sobre Drogas de Santos desenvolvido na Conferência Municipal sobre Drogas de 2016. Cabe 31 

agora acompanhar as respostas. Item III - Deliberação sobre nova data para realização das 32 

assembleias ordinárias: O presidente informa que em atendimento a solicitação de alguns 33 
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membros, que teriam dificuldades em participar das assembleias às sextas-feiras, verificou a 34 

possibilidade de realização das Assembleias Gerais Ordinárias na última quarta-feira do mês, 35 

que não há impedimento na agenda da Seção de Participação Comunitária, a qual presta apoio 36 

no desenvolvimento desta atividade. Foi questionado se o agendamento de nova data deveria 37 

ser apresentado pela nova gestão. O presidente esclarece que colocou este item para marcar a 38 

próxima assembleia na última quarta-feira do mês de março. Após conversa, foi deliberado que 39 

a próxima assembleia ocorrerá no dia 27 de março, quarta-feira, e que o cronograma das 40 

assembleias seguintes será definido pela nova gestão. Item IV – Eleição dos membros da 41 

sociedade civil para preenchimento das vagas remanescentes da Conferência Municipal 42 

sobre Drogas: Conforme informado, foi publicado no dia 17/01/2019 no Diário Oficial de 43 

Santos o edital de candidatura para preenchimento de vacância para representante da 44 

Sociedade Civil no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMAD (Biênio 45 

2019/2020). Estão vagas as representações de Entidades de Recuperação (titular e suplente), 46 

Movimentos de Defesa de Direitos (titular e suplente) e Instituições de Ensino (suplente). Foi 47 

encaminhada na última assembleia a inscrição da Coalizão Comunitária de Santos para vaga 48 

de Movimentos de Defesa de Direitos, onde está pendente apenas a formalização da entidade, 49 

que será inserida tão logo esteja regularizada. Até a presente data, não foram apresentadas 50 

entidades interessadas para compor o COMAD. O presidente lembra que o edital permanecerá 51 

em aberto até o completo preenchimento das vagas. Item V - Deliberação sobre publicação 52 

dos membros da próxima gestão do COMAD: O presidente informa que a maior parte das 53 

Secretarias Municipais já apresentaram seus representantes, assim como as indicações de 54 

Conselhos Municipais. O presidente esclarece que solicitará os nomes dos futuros membros às 55 

instituições que ainda não encaminharam, e tão logo tenha resposta será publicada a nova 56 

composição do COMAD para a Gestão 2019-2020. Esta publicação deverá ocorrer até meados 57 

do mês de março para que na próxima assembleia já ocorra a posse dos novos membros. 58 

Proposta apresentada ao plenário e aprovada. Após apresentação, a proposta foi colocada em 59 

votação, sendo aprovado pela assembleia. Item VI – Assuntos Gerais: Foi perguntado se a 60 

Coalizão Santos é um movimento de defesa de direitos; foi esclarecido que a Coalizão 61 

Comunitária Antidrogas de Santos faz parte da Associação Pró Coalizões Comunitárias 62 

Antidrogas do Brasil, a qual estimula a criação de programas de combate e prevenção às 63 

drogas, seguindo o modelo da CADCA (Community Anti-Drug Coalitions of America), no intuito 64 

de mobilizar a sociedade para o perigo do consumo de drogas, lícitas e ilícitas, no conceito de 65 

saúde pública. Sr. Carlos Solano informa que no dia 26/02/2019, terça-feira, ocorrerá Audiência 66 
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Pública “Fim da política nacional de saúde mental: Impacto sobre Santos” das 10h00 às 12h00 67 

no Auditório Zeny de Sá Goulart na Câmara Municipal de Santos, onde serão discutidos os 68 

riscos de retrocesso na Política Nacional de Saúde Mental. Sr. Carlos Solano informou que 69 

participou de reunião sobre moradores de ruas em Praia Grande, onde chamou a atenção a 70 

fala do Secretário de Segurança da Prefeitura que argumentava sobre a possibilidade de 71 

destinação de imóveis “confiscados”, devido a envolvimento com tráfico de drogas, para a 72 

prefeitura com intuito de utilização de serviços ou moradia para pessoas em situação de rua. O 73 

presidente lembrou que este é um caso delicado (apreensão de bens), que depende de 74 

decisão judicial. Cabe ao juiz definir a destinação de bens apreendidos. Sr. Bonifácio Hernando 75 

lembrou que o tema pode ser apresentado a AGEM (Agência Metropolitana da Baixada 76 

Santista) visto ser de interesse de vários municípios da região. São casos a serem estudados e 77 

para análise de formulação de propostas legislativas. Sr. Carlos Solano informa que no último 78 

dia 14 de fevereiro, saiu uma matéria no jornal Diário do Litoral em que o Ministério Público 79 

investiga Conselho Municipal de Saúde de Santos, pois o presidente do órgão estaria alugando 80 

imóvel para Secretaria de Saúde. Ele apresenta a matéria e sua carta de manifestação sobre o 81 

caso, pois entende que um membro de Conselho deve estar atento e se manifestar sobre 82 

irregularidades observadas. Profª Luciana Surjus informa que a Unifesp está com atividades de 83 

redução de danos, em parceria com os serviços da rede, e no dia 01/03/2019, das 13h00 às 84 

16h00, terá o Bloco “É Noix na Rua”, com concentração em frente a Policlínica Vila Nova 85 

(Praça Iguatemi Martins, s/nº, Vila Nova, Santos/SP), ao lado do Mercado Municipal, que é uma 86 

atividade com os participantes do Projeto em Redução de Danos da Unifesp/Baixada Santista; 87 

e no dia 11/03/2019 às 09h00 ocorrerá a Roda de Conversa “Saberes Tradicionais em Saúde” 88 

na Unifesp (Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 144), será atividade com indígenas da aldeia 89 

Piaçaguera, de Peruíbe, onde terá conversa para conhecer e ajudar a pensar a forma de 90 

atenção aos indígenas que usam drogas. Sr. Bonifácio Hernando lembra da importância das 91 

atividades da Polícia Militar através do PROERD e da Guarda Municipal, quanto as ações de 92 

prevenção, sendo necessário incentivo a esta abordagem. O presidente lembra que a última 93 

Conferência levantou diversas propostas no tema prevenção, cabendo a próxima gestão o 94 

desenvolvimento das propostas apresentadas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 95 

agradece a participação de todos, às dez horas e dez minutos, deu por encerrada a reunião, 96 

tendo sido lavrada a presente Ata. 97 
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