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Às dez horas e seis minutos do dia treze de maio de dois mil e dezenove, na Seção de Participação
Comunitária, sito na Rua XV de Novembro, nº 183, Centro, Santos, teve início a primeira assembleia
geral  ordinária  (Gestão  2019/2021)  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  sobre  Drogas,  com  a
presença dos conselheiros e colaboradores, cuja assinatura constam na lista de presença acostada ou
anexada como parte integrante a esta ata.  Item I da pauta: Apreciação e deliberação da ata da

Assembleia  anterior,  aprovada  sem  manifestações.  Item  II  da  pauta:  Repasse  das  Câmaras

Setoriais: na data desta assembléia foi realizada reunião destas Câmaras das nove horas até o horário
de início desta Assembléia. Iniciando pela Câmara de Planejamento, Rafael e Annie relatam prioridade
de visita ao CAPS AD, agendada então para o dia 16 de maio das 14hs as 16hs, irão Luciana, Talita,
Annie, Jéssica, Rafael Ferreira, Rafael e Solano), priorizando estrutura física, considerando também
equipe técnica e outros aspectos. Rafael Ferreira traz que em Assembleia ocorrida no Caps ad com a
coordenação de saúde mental foi acordado prazos para busca de casas, posteriormente foi realizada
visita (parte da equipe e usuários) em uma casa que foi considerada adequada, porém ainda está mais
numa perspectiva de acordo verbal,  sem definições,  sendo importante o Comad realizar  a visita  e
reforçar necessidade de agilidade neste processo. Sendo aprovada a proposta da câmara sobre a visita
do Caps AD. Sobre os convênios de Comunidades Terapêuticas com a prefeitura municipal de santos, a
câmara de planejamento irá enviar  ofício para a Secretaria de Saúde solicitando relatório trimestral
conforme  resolução  normativa  01/2013  que  dispõe  sobre  obrigatoriedade  do  envio  de  relatórios
trimestrais  de  atendimento  para  o  Comad.  Ficou  ainda  a  questão  da  participação  do  comad  na
aprovação de convênios com CTs, pois tais planos de trabalho não estariam chegando para aprovação.
Foram recebidos porém após renovação de convênio.  Câmara de Relações Públicas:Talita traz que
será  criada página  do  Comad no Facebook,  aproveitando os  20 anos  do Conselho,  para  divulgar
notícias, reuniões, intervenções. buscando dar mais visibilidade, marcar posição como conselheiros do
Comad em outros espaços de participação e em eventos do tema. Rosanda coloca algumas ideias para
um possível evento com convidados da área, como organizar (local, estrutura, programação). Ficou a
proposta feita pela Luciana de que na próxima reunião ordinária a câmara traga propostas de evento
comemorativo dos 20 anos do comad, sendo esta aprovada. Câmara de legislação: Luciana traz que
estão levantando toda a legislação do Comad, quais são e quais precisam ser analisada e/ou alteradas,
na data desta assembleia,  na reunião das câmaras,  analisaram a Lei 3274/2016 que cria  o Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Ações de Prevenção e Redução de demandas de álcool e outras
drogas, ficou percebido que tal lei cita secretarias que já não existem mais e ficou uma dúvida sobre
possibilidade do uso de recursos do fundo para utilizar em conferência, pois a lei atual não prevê, tendo
a informação de ter neste fundo R$24.599, ainda precisando entender se este foi o recurso para a
criação ou se foi utilizado em outras ações, onde e como, o antigo presidente Francisco será consultado
para sanar possivelmente dessa dúvida. Item III da pauta: repasse da reunião da diretoria executiva:
ocorrida no dia sete de maio, a presidenta Luciana traz que sobre as propostas da conferência houve
reunião  da  executiva  com  a  vereadora  Telma,  foi  entregue  em  mãos  as  deliberações  da  última
Conferência, solicitando que projetos de lei que tenham interface com tais propostas, o Comad possa
estar ciente para pensar ações,  intervenções e ter  maior interlocução. Foi também feito ofício para
gabinete do prefeito pedindo agenda com a executiva, oficio que também entregue no dia da sessão
solene do dia da luta antimanicomial.  Item IV da pauta:  Mudanças nas políticas sobre Drogas.

Luciana traz a importância de os conselheiros entenderem sobre as atuais mudanças nas políticas
sobre drogas no âmbito nacional, como a extinção do Conad e o PL do Osmar Terra que altera a lei de
drogas.  Foram disponibilizados  por  email  e  no  ato  da  reunião  materiais  para  que os  conselheiros
possam se apropriar,  para  assim Comad se posicionar  no  que se trata  especialmente  do Decreto
9761/2019 e do PL 37/2013. Luciana traz alguns dados sobre a problemática,  especialmente sobre
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encarceramento em massa, criminalização da pobreza e do usuário. A pauta de discutir ficará para a
próxima reunião.  Item V da pauta: Assuntos gerais. Rafael Ferreira traz informes sobre eventos da
semana da Luta antimanicomial, que ocorre nesta semana em alusão ao dia 18 dia nacional da luta
antimanicomial, Aula aberta da Unifesp e Ato da Alesp no dia 17 de maio. Annie traz informes sobre
reunião do Fórum de Redução de danos e da Marcha da Maconha que também ocorrerão no mês de
maio. Solano traz indignação com a situação do CAPS Ad de Santos, espacialmente em relação às
instalações físicas, conta sobre ações que tem feito a respeito também pelo Conselho Municipal de
Saúde ou por iniciativa própria como uma reunião com vereador Fabrício Cardoso, que inclusive fez
visita ao equipamento, traz preocupação com a mudança de casa que está sendo adiada há anos,
inclusive que mesmo agora com uma casa considerada adequada para aluguel, ele obteve informações
que  a  Secretaria  de  Saúde  levantou  a  possibilidade  de  construir  uma casa  num suposto  terreno.
Próxima reunião dia dez de maio, reforçando que a agenda está sendo a segunda segunda-feira do
mês. Não tendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada às onze horas e quinze minutos.

Luciana Togni de Lima e Silva Surjus
Presidente do COMAD

Annie Louise Saboya Prado
Secretária do COMAD
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