
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 
Criado pela Lei Municipal nº1767, de 11 de Junho de 1999, 

Alterada pela Lei Municipal nº 2984, de 25 de abril de 2014. 

 

Rua XV de Novembro, nº 183 – Centro – Santos / SP – CEP 11010-151 

Telefone: (13) 3219-6017 – comad@santos.sp.gov.br 

 

Com início às nove horas e sete minutos, teve início a segunda assembléia geral 

ordinária (Gestão 2019-2021) com a presença dos conselheiros e colaboradores, 

cuja assinaturas constam na lista de presença anexada, sendo que a conselheira 

Mara justificou antecipadamente sua ausência. Ricardo da SEPACOM aponta a 

necessidade de confirmar alguns emails para receber documentos do Comad, pois 

alguns estão voltando e a Prefeitura está com novo provedor que ainda estão 

conhecendo. Em seguida a presidenta Luciana informa que nas próximas reuniões 

já serão realizadas nas segundas feiras, sendo as próximas 13 de maio e 10 de 

junho. Iniciando os pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação da ata da 

Assembleia anterior, não houve colocações nem sugestões de alteração, sendo 

esta aprovada. Seguindo a pauta, 2. Relatos da Diretoria Executiva – Processos 

de Trabalho, Luciana informa sobre a reunião da Diretoria Executiva ocorrida dia 09 

de abril, tendo como pontos discutidos: Que a organização do plano de trabalho do 

Comad terá suas ações orientadas a partir das propostas deliberadas na X 

Conferência Municipal de Política sobre Drogas. Foi pontuado pelo conselheiro 

Solano o baixo índice de propostas efetivadas na última gestão, próximo a 4% 

(levantamento do próprio COMAD). Foi deliberado nesta reunião que a diretoria 

solicitaria agenda de apresentação junto ao Gabinete do Prefeito (apontando 

importância de acionar Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança 

Pública, Trabalho, Habitação e Educação) e junta à Câmara Municipal, 

apresentando a nova diretoria e estabelecendo uma comunicação mais eficiente. 

Com a Câmara este ofício já foi feito e já houve retorno com a vereadora Telma que 

irá receber a diretoria executiva dia 29 de abril, onde levaremos as propostas da 

conferência e o plano de governo identificando convergências e/ou entraves para 

planejamento de ações. Na data de hoje o ofício para o Gabinete do Prefeito será 

concluído e encaminhado. Ainda nesta reunião foram levantadas dúvidas acerca da 

operacionalização do Fundo Municipal sobre Drogas, se estaria operante, se há 

recursos, qual proveniência e se houve destinação destes. Ricardo relata que irá 

buscar essas informações na própria SEPACOM. Sobre as Câmaras Setoriais foi 

apontado que o antigo presidente Francisco encaminhou as atribuições de cada 

Câmara Setorial, sendo elas: Câmara de Legislação: subsidiar juridicamente os 

atos do Conselho, suas relações com os poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário e Ministério Público e realizar estudo de legislação pertinente ao 

tema drogas lícitas e ilícitas/dependência química, desenvolvendo projetos de 

lei que visem aprimorar o ordenamento vigente no município. Foi apontado que 

a Diretoria compreende que esta Câmara poderá fazer a interlocução com os 

poderes supracitados, analisar projetos de lei em tramitação para subsidiar o 

posicionamento do Comad; rever e propor reformulação no regimento interno; bem 

como elaborar a proposição da política pública municipal para apreciação da 
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assembleia. Luciana irá compor esta Câmara pela Diretoria. Câmara de 

Planejamento: elaborar planos de ação, subsidiando, assessorando e 

coordenando programas voltados às ações relativas às drogas lícitas e 

ilícitas/dependência química.  Compreendemos que esta Câmara poderá atuar 

com o levantamento de recursos públicos destinados à ações voltadas à política 

sobre drogas - qual o montante, onde estão sendo aplicados; ajudar na elaboração 

de uma agenda de visitas aos serviços próprios e conveniados; bem como 

sistematização, ou proposição de editais para realização de estudos que gerem 

informações para subsidiar a construção de uma política municipal. Annie comporá 

pela diretoria esta Câmara. Durante a apresentação desta Câmara foi apontado 

sobre recursos que é sabido que vieram, como o do CAPS AD III ZN e UA que 

nunca foram implantados. Câmara de Relações Públicas: organizar e manter em 

funcionamento os setores de divulgação, propaganda, informações e relações 

institucionais. Compreendemos que poderá a partir dessa Câmara criar Facebook, 

divulgar as ações, levantar as principais reportagens de interesse; materiais de 

pesquisa e relatórios técnicos. Além de representar o Conselho junto a eventos e 

demais convites que o Comad receba. Wilmara comporá pela diretoria esta câmara. 

Ainda na reunião da Diretoria pensamos na proposição de reuniões das Câmaras 

Setoriais de forma articulada às Assembleias para facilitar a organização dos 

conselheiros, a ser apreciada na próxima reunião, sendo: das 8:30 às 9:30 - reunião 

das Câmaras e das 9:30 às 12:00 - Assembleia Comad. Proposta aprovada. Sendo 

esta proposta aprovada, as reuniões itinerantes não ocorrerão e assim serão 

transformadas em visitas (câmara de planejamento), sendo esta proposta também 

aprovada. Seguindo os pontos de pauta. 3. Composição dos representantes para 

as Comissões Setoriais. Luciana propõe que as pessoas se manifestem de acordo 

com sua preferência, sendo então apresentadas à Câmara de Relações Públicas: 

Solano, Mônica, Rosa, Rosanda e Celina; Câmara de Planejamento: Jéssica, Cauê 

e Rafael; Câmara de Legislação: Cinira e Marcos. Será encaminhado no email 

solicitação para os demais conselheiros se manifestarem a respeito de seu desejo 

em qual câmara irão compor. Seguindo a pauta iniciamos o ponto 4. Assuntos 

Gerais. Conselheiro Solano questiona sobre convênio da CT “Respeitar” renovado 

que não passou no COMAD, outro ‘Sol Nascente’ que também irá vencer e se será 

renovada e não passou no COMAD também e avalia que isso seria muito 

importante e necessário visto ser nossa pauta, traz também que o Conselho de 

Saúde não está realizando visitas para se manifestar pela renovação de convênios. 

Refere que o Comad também deve realizar visitas. Luciana aponta que a Câmara 

de Planejamento deve se organizar para realizar estas visitas, tendo como uma das 

ações posteriores destas visitas levar estas questões para o Gabinete do Prefeito. 

Pensar sobre visitas junto com Conselho de Saúde. Solano relembra também sobre 

a casa que está alocada o CAPS AD era pra ser provisória e está lá há cerca de 8 
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anos. A atual unidade está deteriorada, precária. Pensa sobre a possibilidade de 

judicialização da questão pois há cerca de 4 anos há reclamações de usuários, a 

pauta é trazida ao Comad há várias reuniões e não há providências. Luciana propõe 

que a agenda de visitas priorize o CAPS AD devido a precariedade e a importância 

do equipamento para a pauta do Conselho, pensando no roteiro de visita. É 

necessário que os conselheiros devem conhecer a realidade do seviços e qualificar 

a discussão e que a judicialização pode ter efeito de tirar da nossa governabilidade 

podendo prejudicar nossa ação. Solano propõe que reiteremos a participação de 

representante do Conselho Municipal de Saúde aqui no COMAD. Jéssica informa 

que a suplente da conselheira Mayara, que não está conseguindo vir mais às 

reuniões, está de licença maternidade, sendo assim também solicitaremos outra 

representação do Conselho Municipal de Assistência Social. Informado sobre a 

Sessão Solene para celebrar o Dia Municipal da Luta Antimanicomial, em memória 

dos 30 anos da Intervenção na Casa de Saúde Anchieta que ocorrerá dia 03 de 

maio de 2019 às 19 horas no Plenário Dr. Oswaldo Carvalho de Rosis. Informada 

também o dia da próxima reunião que ocorrerá dia 13 de maio já com início das 

reuniões das Câmaras Técnicas às 8h30. Sendo assim, a reunião se encerrou às 

dez horas e vinte minutos. 
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