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ATA 10ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 1 

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD Santos se reuniu no dia 10 de 2 

fevereiro de 2020 com início às 8:45, com os presentes constantes em lista em anexo, iniciando 3 

pela reunião das Câmaras Setoriais. Pelos problemas decorrentes das fortes chuvas, houve 4 

pouca participação, e realizamos reunião conjunta das Câmaras. Às 9:30 se iniciou a Assembleia 5 

discutindo os seguintes pontos de pauta, constantes na convocação. 1. Apreciação e 6 

aprovação da assembleia anterior – foi lembrado a todos os presentes que em dezembro 7 

deliberou-se pela substituição da assembleia por uma visita ao Albergue Noturno. A Diretoria 8 

executiva enviará o relatório de visita ao albergue noturno,  aprovação na próxima assembleia. 9 

2. Informes da Diretoria executiva – foi entregue cópia do relatório do primeiro ano da atual 10 

diretoria, e lido pelos presentes. Sem indicações de inclusões e modificações, tal relatório será 11 

disponibilizado também no site, junto das atas das assembleias. 5. Situação do CAPS AD: estão 12 

sendo realizadas assembleias quinzenais com a presença da gestão, para acompanhar as 13 

respostas às necessidades de mudança do espaço e reforma para desinterdição da farmácia e 14 

enfermaria, aguardando definições mais concretas de prazos. A diretoria do Comad tem 15 

acompanhado todas as assembleias. 6. Assuntos gerais – a Comunidade Terapêutica 16 

Respeitar desistiu da celebração do Termo de Fomento com a Prefeitura de Santos, estamos 17 

aguardando a oficialização dessa informação pela SMS ao Comad. Conselheiros solicitam 18 

reagendamento do carro para visitar a outra CT conveniada – Sol Nascente, em Peruíbe. A 19 

diretoria fará essa demanda. Encerramos a assembleia às 11:30.  20 

 21 

 22 

Luciana Togni de Lima e Silva Surjus - Presidente Comad 23 

Ângelo Galdino da Silva - 2o Secretário Comad 24 
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