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ATA DA 9ª ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE SANTOS  2 

No dia 18 de novembro de 2019 às 9:30hrs teve início a 09ª Assembleia Ordinária do Conselho 3 

Municipal de Políticas sobre Drogas com os conselheiros presentes. Foram justificadas as 4 

ausências dos conselheiros Rafael Ferreira de Souza, Natália Barros de Andrade (CAPS-AD), 5 

Rafael Bruder (Adesaf), e Annie Louise (CRP).  Iniciamos com a reunião das câmaras setoriais 6 

às 9:30hrs, realizadas em conjunto, dado ao número restrito de conselheiros. 7 

Informes das câmaras setoriais –  Relações Públicas: Foram relatos os eventos em que estão 8 

ocorrendo na cidade em comemoração aos 20 anos do COMAD e 30 anos de Redução de Danos 9 

e sobre as próximas: dia 25/11 na UNIFESP e 26/11 na Câmara Municipal de Santos ambas 10 

ocorrerão às 14hrs. Os parceiros constantes na arte têm apoiado com a ampla divulgação, CRP 11 

com o coffee break, Unifesp com o deslocamento de convidados, e Abrasme com a passagem 12 

de Marcelo Kimati. Luciana relata que solicitou ajuda de Rafael Ferreira sobre o facebook do 13 

COMAD, iniciado por Talita, mas que acabou sem ninguém mais da Câmara ficando com 14 

administrador, o que impediu o acesso quando a mesma se mudou de Santos. Assim que Rafael 15 

conseguir acessar, serão incluídos os conselheiros da Câmara de Relações Públicas como 16 

administradores. Planejamento: somente foi possível a realização de uma assembleia itinerante, 17 

no CAPS ad. Conselheiros solicitam agenda de visitas aos serviços de acolhimento da 18 

assistência social, dada à impossibilidade de realizar assembleias em algum neste ano. 19 

Deliberado, então, que no dia 09/12 NÃO HAVERÁ ASSEMBLEIA, para que possam ser 20 

realizadas visitas ao Albergue noturno e Seabrigo. Conselheiros se encontrarão às 8:30 em 21 

frente ao serviço de abordagem social, à Rua Conselheiro Saraiva, 13. Legislação: ainda 22 

pendente revisão do regimento e do plano municipal à luz das propostas da Conferência 23 

Municipal; foi eleita comissão financeira e solicitado publicação, para posterior realização de 24 

encaminhamentos para a utilização do Fundo Municipal. 25 

Informes da Diretoria: Luciana que a diretoria executiva não conseguiu se reunir devido à 26 

organização das comemorações e eventos, não tendo novos informes. 27 

 28 

Aprovação da ata anterior – A ata anterior, de outubro, foi lida pela presidente Luciana. Foram 29 

considerados alguns erros na ata, corrigidos e assim aprovada pelos conselheiros presentes. 30 

 31 

Pauta – Relatório da vistoria em conjunto à Comunidade Terapêutica Respeitar: Foi 32 

relatado pela presidente Luciana sobre primeira visita e das irregularidades encontradas na C.T., 33 

e do relatório encaminhado ao CMS por seu representante, Jorge. Conselheiro Solano relata 34 

sobre a leitura desse relatório no CMS, cita que ouve desrespeito ao Comad, e falas sobre ser 35 

trabalho escravo o que foi encontrado. CMS discordou do posicionamento do Comad já que seu 36 

relatório indicava parecer favorável à renovação do Termo de Fomento. Mara informa sobre a 37 

segunda visita na CT junto com o CMS, relata que foi comprovado o que foi visto anteriormente 38 

e ainda pior, sobre o leite vencido que foi fervido e colocado em garrafas pet e uma outra data 39 

para validade foi colocada a mão; também as carnes com validade inserida à mão. Luciana cita 40 

sobre como funciona o programa de geração de renda, depois de três, ocorrendo liberação dos 41 

acolhidos para procurar emprego e fazer bico na cidade. Ângelo relata sobre o que a Assistente 42 

Social justificou sobre usuários fazerem a limpeza e cozinhar: ¨eles tem que aprender a fazer¨, 43 

mas isso acontece sem orientação e acompanhamento, inclusive na cozinha sem equipamentos 44 
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de proteção individual. Ilka diz que pode verificar sobre o projeto Viva Leite, como a instituição 45 

estaria recebendo o leito do projeto. Luciana cita sobre a reunião com o CMS em a conselheira 46 

Mara esteve presente e reforçou que a posição do COMAD em se realizar relatórios específicos 47 

de cada conselho, e que frente ao novamente encontrado, a posição do COMAD se mantinha 48 

pela não renovação.  49 

CMS propôs prorrogar por dois meses para adequação da instituição, e a proposta foi levada à 50 

plenária para os conselheiros deliberarem. Por unanimidade foi excluída essa possibilidade com 51 

manutenção da avaliação dos Comad pelo parecer desfavorável à renovação ou à prorrogação. 52 

Sugere-se que, caso seja necessário vagas para acolhimento dos usuários do CAPS-AD, a 53 

prefeitura disponibilize leitos dos demais CAPS com funcionamento 24 horas, ou ainda no Pronto 54 

Socorro da Zona Noroeste.  55 

Márcia relata sobre o evento da luta antimanicomial em São Paulo na última semana, e que a 56 

posição geral é que se amplie o tratamento nos CAPS-AD e se encerrem contratos com CT. 57 

Solano se posiciona também contra a renovação do contrato com a CT. Ilka relata sobre 58 

possíveis 9 vagas no Hospital Beneficência Portuguesa para desintoxicação. Luciana cita que 59 

vagas para internação hospitalar também foram pactuadas pelo Município pelo Programa Crack 60 

é possível vencer, sem serem implantadas. Comad retoma o encaminhamento dessas questões 61 

dos serviços que não foram abertos para o MP, e sobre as condições emergenciais do CAPS-62 

AD, dada a importância desse serviço para que o tratamento aos usuários seja feito aqui na 63 

região, com as devidas adequações para CAPS-AD III.  64 

 65 

Inclusão de Pauta: 66 

1) Pleito da rede nacional de feministas anti-proibicionistas (Renfa), de assento como 67 

movimento social de defesa de direitos. Como a suplência dos movimentos é do Projeto 68 

Coalização, que não compareceu a nenhuma das 9 assembleias, a plenária deliberou pela 69 

substituição pela Renfa, que está se fazendo presente e se dispondo a participar. 70 

Sobre as diversas faltas dos representantes das secretarias e das possíveis substituições 71 

após três meses de falta sem justificativa, Luciana informa que já solicitou que os setores 72 

indiquem reposições. E sugere que as demais vagas de representações faltantes possam 73 

ser substituídas quando houver demanda de outros setores. Os conselheiros presentes 74 

concordam com as substituições.  75 

Recebido ofício do CMS indicando o conselheiro e como suplente João Carlos de Souza. 76 

Solano informa que o mesmo foi destituído do CMS, será enviado ofício solicitando 77 

atualização do suplente. 78 

 79 

 80 

2) Processo da secretaria de governo, justificado pela reforma administrativa, que propôs 81 

substituição da vaga de representante de Assuntos Portuários na composição do Comad, 82 

por um da secretaria de governo, o que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros 83 

presentes.  84 

 85 

3) Planejamento do COMAD para o próximo ano de 2020 - Reuniões se mantém nas 86 

segundas segundas-feiras do mês às 8:30hs. 87 

 88 

Assuntos Gerais: Solano relata que esteve presente na UNIFESP da Carvalho de Mendonça 89 

no 2ºForum Social da Baixada Santista na mesa ¨A defesa do SUS, da Democracia e da Saúde 90 

na Baixada Santista como Direito de Cidadania¨, relata que a conversa saiu do foco, e que falou 91 

que se apresentou como conselheiro e que citou sobre as dificuldades que estamos enfrentando 92 

no âmbito da saúde mental na baixada.  93 
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Décio, representante da Unisol, comporá a câmara de relações públicas; Maria Eloísa Santiago, 94 

representante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, comporá a câmara de 95 

legislação; Tainara Cabral comporá a câmara de planejamento. 96 

Encerramos a reunião às 11:45hrs. 97 

 98 

 99 

 100 

Luciana  101 

Presidente Comad 102 

 103 

Wilmara Pereira Vasques 104 

1ª Secretária 105 

 106 

Ângelo Galdino da Silva 107 

2º Secretário 108 
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