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ATA 21a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD Santos se reuniu, por meio de               
videoconferência, no dia 11 de janeiro de 2021 com início às 9hs, com os presentes               
constantes ao final da ata. Foram tratados os seguintes pontos de pauta: 1- Apreciação e               
aprovação da Ata da Assembleia anterior - Luciana justifica a dificuldade de elaboração             
da Ata de dezembro por conta da pane dos dispositivos Google, tendo de fazer de forma                
emergencial um arranjo para não cancelar a AGO. A ata será enviada para apreciação e               
votação na próxima assembleia. 2 - Informes da Diretoria Executiva (GT Lei, denúncia).             
Luciana informa o encaminhamento do documento elaborado pelo GT sobre a Lei            
3652/2019 para os Conselhos - CMDCA, Conselho Mulher, Secretaria de          
Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde; Defensoria Pública; Ministério Público         
Estadual - Infância e Saúde; Vara da Infância, Juventude e de Idoso de Santos;              
compartilha a dificuldade de encaminhamento para o Ministério Público Federal.          
Aguardando a definição de data para audiência pública junto à Câmara Municipal.            
Bernardete sugere convidar Dr. Borba assessor do prefeito para essa audiência.           
Conselheiros sugerem reuniões com Promotoria Comunitária, Juiz da Vara, com os           
Conselhos de interface com a questão; e com os novos gestores. Luciana diz da limitação               
em conseguir fazer tantas reuniões, pela dificuldade em se dividirem no Comad nessa             
responsabilidade e pela falta de movimento dos outros conselhos para reunião comum.            
Taís ficou de articular com Conselho da Mulher, CMDCA e CMAS. Foi avaliada a              
necessidade de avançar junto à mídia, para esclarecimentos com vistas a reduzir o             
estigma acerca dessas mulheres. Essa discussão foi ampliada, sendo sugerida pelo           
Conselheiro Jorge e deliberada pela AGO a priorização da utilização dos recursos do             
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Ações de Prevenção e Redução de Demanda de             
Álcool e outras Drogas de Santos - FMD/Santos para a realização de campanha de              
conscientização e redução do estigma das pessoas com problemas relacionados às           



drogas, a necessidade de ampliação das redes de apoio, dos serviços, e do cuidado em               
liberdade, contra a privatização dos serviços. Taís verificou e há a disponibilidade de (em              
31/12/2020) R$53.101,69. Luciana tomará providências para verificar as maneiras de          
viabilizar a contratação de empresa de prestação de serviço para esse encaminhamento.            
Luciana compartilha também uma denúncia feita por um parceiro do projeto de extensão             
da universidade, acerca da situação de pessoa em situação de rua que foi negligenciada              
pelo SAMU, que o levou a óbito. A ocorrência foi no dia 31/12/2020 por volta das 11:00                 
onde o cidadão acionou o SAMU pedindo ajuda, e o serviço justificou que já tinha ido                
outras vezes e que não se tratava de urgência, era uma questão de fraqueza por falta de                 
alimentação. A partir da insistência, o SAMU foi ao local, mas chegou já com a pessoa                
morta. Conselheiros compartilham do choque acerca da naturalização da situação de           
fome, e de morte na sociedade. Deliberado encaminhar questionamento à Secretaria de            
Saúde para providências na investigação de negligência nesse ocorrido, e tentar resgatar            
a solicitação de levantamento do número de óbitos de pessoas em situação de rua.              
Compartilhado pelos conselheiros mais uma ocorrência de óbito por afogamento na região            
do mercado. Também encaminhar para o Ministério Público, e articular com a comissão de              
população em situação de rua no CMAS. 3 - Situação do CAPS AD. Bernardete              
compartilha que o CAPS segue na mesma situação, ainda sem clareza se a coordenação              
de saúde mental seguirá como está. Até o momento, somente há confirmação do nome do               
Secretário de Saúde. A reforma foi concluída, mas não houve ampliação significativa da             
capacidade de atendimento. A enfermaria tem 1 leito somente para descanso, pois não há              
recursos para atendimento de situações graves. Conselheiro Jorge compartilha a falta de            
medicamentos, a precariedade e abandono dos serviços de saúde mental no Município.            
Há indícios e temores acerca da privatização e terceirização dos serviços de saúde             
mental. Conselheiro Jorge compartilha uma reunião realizada pela Frente de Luta           
Antimanicomial da Baixada Santista com os vereadores Telma de Souza, Debora Camilo,            
Chico Pinheiro, Fabrício e Audrey, para impedir o avanço e barrar a privatização na área               
de Saúde Mental. Foi discutida a precarização dos serviços que vai sendo utilizada para              
justificar a privatização. E também a desvalorização do servidor público, desconsiderando           
as denúncias de corrupção pela via da privatização. Foi deliberado aguardar a próxima             
assembleia para, a partir da definição dos cargos, pedir agenda com o Comad. Indicado a               
importância de incluir o auditor. Conselheiros discutem a gravidade vinda desde o governo             
federal de desmontagem dos espaços de participação e controle social, ressaltando a            
importância da atuação do Comad. 4 - Eleição COMAD. Luciana retoma a deliberação da              
última AGO, em que a diretoria ficou de verificar se tem autonomia para convocação pelo               
Comad de Conferência Municipal, o que se confirma. Edmir indica a importância de             
realização da Conferência já no próximo mês para conseguir elencar sobre prioridades            
para inserção no Plano Plurianual (PPA). Deliberada a convocação da XI Conferência            
Municipal de Política sobre drogas, para o dia 22/02/2021, pela manhã, focada no tema de               
análise das deliberações da última conferência, para a deliberação de prioridades para o             
PPA. Luciana providenciará a Resolução Normativa,justificando as limitações pandêmicas         
a um formato de maior participação, o que incluiria pré-conferência. Será providenciado            



formulário google para consulta ampla e pública das prioridades, dentre as deliberações            
da X Conferência e do Plano Municipal de Política sobre Drogas de Santos, e novas               
sugestões, com prazo para resposta até dia 12/02/2021. Também o mesmo prazo para             
candidaturas/inscrições à nova gestão do Comad 2021/2023. Será enviado um email para            
que os conselheiros possam se apropriar das deliberações e que possam mobilizar os             
pares para essa participação na consulta pública e participação no dia da Conferência.             
Também ofício às secretarias para indicação das representações. O material será           
compilado para votação no dia. A Resolução Normativa que será produzida fica aprovada             
nessa AGO, de antemão, pelos conselheiros, para que se efetive o processo no prazo              
necessário. 5 - Assuntos Gerais. Sem nada a acrescentar, a AGO foi finalizada ao final               
de 1:50 de reunião.  
 
Presentes nesta reunião:  
Luciana Surjus - Presidente COMAD / Annie Louise Saboya -Vice-presidente COMAD /            
Wilmara Vasques - 1ª secretária / Angelo Galdino da Silva - 2º secretário / Bernardeth               
Lamosa Prado Messias - CAPSad / Djalma Couto - Secretaria Assuntos Portuários / Edmir              
Santos Nascimento - CMDCA /Jorge Viana da Silva - CMSS / Raquel Giachoia -              
Trabalhadora CAPSij / Tais Pereira Aguiar - Sepacom / Daniela Oliveira - SETUR 
- Justificou ausência:  Luiz Fernando Carvalho Souza - SESEG 
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