
 

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. 

 
Ata da 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA   

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD de Santos se 
reuniu, por meio de videoconferência, no dia 08 de novembro de 2021 com 
início às 9h15min com os presentes constantes ao final da ata, onde foram 
tratados os seguintes pontos de pauta: 1 - Apreciação e aprovação da Ata 

da Assembleia anterior; 2 - Cronograma sobre o Diálogo Sustentável; 3- 

Evento alusivo à Redução de Danos do dia 24/11/2021. 4- Retomada das 
reuniões presenciais; 5-   Assuntos Gerais.  1. Iniciada a reunião e não 
tendo sido enviadas as atas das assembleias anteriores, decidiu-se que serão 
enviadas as duas atas e apreciadas na próxima reunião. 2. Cronograma sobre 
Diálogo Sustentável; os conselhos precisam ter pelo menos um representante 
em cada reunião, além de identificar ações que devam constar na agenda 
2030. Marco Aurélio se disponibiliza para ser um dos representantes do 
COMAD, mas interroga se pode participar ou se é necessário a presença de 
membros da diretoria executiva. Tais Aguiar esclarece que o representante 
pode não fazer parte da diretoria executiva. O encontro será dia 11/11/2021 
de forma remota com a participação pelo COMAD de Laureci Dias, Carla, 
Marco Aurélio e Marcia Cristina.  3. Evento alusivo à Redução de Danos no 
dia 24/11/2021; Marco Aurélio relata sobre decisões da comissão de 
organização do evento e solicita o parecer dos conselheiros. Visto o pouco 
tempo para conseguir autorização para realização na Câmara Municipal, o 
local proposto é o auditório da Vila Criativa na Vila Nova, com transmissão 
online. O evento será realizado das 8h30 às 12h30, com o formato de duas 
mesas, 1ª mesa: História da Redução de Danos e ações na Cidade de 
Santos; convidados: Nara Araújo, Fabio Mesquita e Luciana Vilarinho, 
mediação: Marco e Carlos. 2ª mesa: Inovações em Redução de Danos; 
convidados: Rafael, Luciana Malheiro, Angelica, Helena e Ângelo, mediação: 
Marco e Carlos. Os conselheiros presentes aprovaram. Jorge parabeniza a 
comissão pelo trabalho desenvolvido. 4. Retomada das reuniões presenciais; 
deliberado a partir de janeiro de 2022 a realização das AGO e reuniões das 
câmaras de forma presencial. 5. Assuntos gerais; Tais Aguiar faz o 
levantamento de algumas pautas para próxima AGO: - Plano de ação 2022; - 
Cronograma para a realização das reuniões das câmaras e AGO; - Retomada 
da avaliação do plano de enfrentamento as drogas. Marcação da reunião da 
diretoria executiva dia 01/12/2021 às 9h na Rua XV de novembro, 183. 
Participação confirmada: Laureci, Carla e Tais, a serem convidados: Rosana e 
Ângelo. 5.1 Assuntos gerais; Laureci interroga sobre a reunião ampliada com 
COMADs da região e necessidade de ofício. Tais explica sobre a legitimidade 



do conselho sobre os outros municípios e apresenta a ideia de chamar 
representantes dos COMADs de outros municípios para o evento de redução 
de danos. Marco irá incluir na pauta de reunião da comissão do evento. 5.3 
Assuntos gerais: Laureci ressalta a ausência de representantes da Casa 
Êxodo em duas AGO e interroga o que é possível fazermos para garantir a 
presença e fazer uma visita. Tais fará contato com o Conselho de Assistência 
Social para verificar sobre a possibilidade de visita do COMAD na Casa 
Êxodo.  Convidada Debora relata sobre denuncia que fez a ouvidoria sobre a 
Casa Êxodo. Conselheiros presentes aprovam oficializar a Seds sobre as 
denuncias apresentadas por Debora. Laureci e Debora irão elaborar o texto 
do oficio a ser entregue para Tais enviar para Seds. A senhora presidente da 
por encerrada a reunião, às 10h45 e eu, Nathalia Barros de Andrade, 
Conselheira representante da SMS lavro a presente ata que vai assinada por 
mim e pela senhora Presidente. 
 

Participaram dessa Assembleia: 

Laureci Dias, presidente do Conselho Municipal de políticas sobre álcool e 

drogas (COMAD), Carla – Representante do Governo (Gabinete do Prefeito), 

Jorge Viana – Representante da sociedade civil (CMS), Ilka Costi, Taís Aguiar 

– Representante da Secretaria de Governo, Marco Aurélio, Ka Silva, Luiz 

Fernando – representante da Secretaria de Segurança – Seseg, Marcia 

Cristina Mareta, Débora, Nathalia Barros – Representante SMS.  

 
 
Justificativas –  

Luciana Togni - Instituição de Ensino; Rosana Dias – Secretaria de 

Desenvolvimento Social – 2ª Secretária do Comad; Marilda.  

 

 

 

                  Laureci Dias                                             Nathalia Barros de Andrade  

              Presidente do COMAD            Conselheira do COMAD 

 


