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ATA DA 10ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD de Santos se reuniu, 

por meio híbrido: videoconferência através de plataforma google zoom e 

presencialmente, na SEPACOM, Rua XV de Novembro, 183 – Centro – Santos 

- SP, no dia 21 de março de 2022, com início às 9h45min, onde foram tratados 

os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação das Atas anteriores; 2. 

Atualização dos ofícios pendentes; 3. Agendamento dos serviços das 

Comissões; 4. Assuntos Gerais. Por dificuldades pessoais a Sra Laureci 

Dias, Presidente do Comad, justificou sua ausência. A Vice-Presidente, Sra 

Carla Martinez, também justificou ausência por motivo de férias, sendo 

representada pelo suplente Sr. Mateus Tavares Batista e o 1º Secretário, Sr 

Ângelo Galdino, iniciou a assembleia, com apoio da equipe da SEPACOM, 

contando, ainda, com o auxílio do Conselheiro Sr. Marco Aurélio Torres, 

representante da ADESAF e da 2ª Secretária, Sra. Rosana Dias, que fez o 

presente registro.Sr. Marco Aurélio sugere apresentação dos presentes e 

assim segue: Ângelo Galdino, 1º secretario (presencial); Sr. Marco Aurélio, 

representante do movimento das instituições sociais, ADESAF (remoto); 

Rosana Dias, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social 

(remoto); Nathália Barros de Andrade, Chefe do Caps-ad, representante da 

Secretaria de Saúde (remoto); Jessé Camatari Reis, representante da 

Secretaria de Educação (presencial); José Sardinha, participante do Jornal 

Vozes da Rua, convidado (presencial);  Carlos Aguiar – Marcha da Maconha 

(remoto); Márcia (remoto);Paula Abreu da Silva Leal (remoto), 

representante da Secretaria Municipal de Empreendedorimos, Economia 

Criativa e Turismo (remoto); Paulo, psicólogo e representante do CMAS; 

Douglas, representante da Instituição Vidas Recicladas. Dando início, a Sra 

Rosana Dias justifica o atraso no envio das Atas anteriores para aprovação 

e leitura e, fica deliberado o envio para leitura e aprovação posterior. O 

segundo item da pauta, foi sugerido para que os membros do Comad 

fiquem atualizados sobre os ofícios enviados e pendentes de devolutiva e, 

ainda, aguardamos o levantamento da SEPACOM. Passando para o terceiro 

item, sugerido pela Sra Presidente, a formação e atuação das comissões 

para efetivação das ações do Comad, o que tem dificultado os resultados, 

tendo como exemplo, a formação de uma comissão de comunicação que 



ficaria responsável pelos orçamentos, análise de documentos e 

encaminhamentos para contratação da empresa para execução de vídeo 

publicitário sobre a população de rua e, até o momento, não termos 

avançado nessa tarefa.Sra Rosana Dias sugere que essas comissões 

sejam implicadas no suporte à Presidência para que resultados sejam mais 

efetivos, fortalecendo o Conselho. Fica combinado o levantamento da 

composição das Comissões para apresentação na próxima Assembléia. 

Como encaminhamento, o Sr. Marco Aurélio sugere que se retome as 

comissões e se registre os membros com suas atribuições. Sr. Marco 

Aurélio se coloca à disposição para compor a Comissão de Orçamentos, 

caso seja uma das pendências, pela experiência que já apresenta. No item 

que se referiu a Assuntos Gerais, o 1º Secretário, Sr Ângelo Galdino, se 

apresenta como representante dos usuários do Conselho de Saúde, que 

essa representação foi tirada da última reunião do Conselho Municipal de 

Saúde, que contou com a presença do Secretário de Saúde, Sr. Adriano 

Catapreta, se coloca à disposição para acompanhamento junto àquele 

Conselho para avançarmos nos trabalhos voltados ao Comad, fazendo um 

membro de apoio e comunicação entre os dois conselhos. Sr. Ângelo fala 

sobre o encerramento do GT Pop rua, numa reunião do CMAS, que se 

realizará no próximo dia 31, às 14 horas, enfatizando a importância da 

permanência desse grupo, dado ser um importante e potente canal de 

comunicação entre a população em situação de rua e os vários segmentos 

que compõem esse grupo de trabalho. Pede o apoio e a participação dos 

integrantes do Comad para que esse grupo permaneça. Sr. Marco Aurélio 

pede esclarecimentos sobre o assunto e de que forma o Comad pode 

ajudar para a permanência desse grupo, sugerindo uma nota de repúdio 

pelo encerramento do GT Pop Rua e a participação dos membros do 

Comad nessa reunião. Sr. Ângelo se propôs a atualizar e manter informado 

o grupo do Comad sobre esse processo de extinção do GT Pop Rua. Sra. 

Nathália, informa ter recebido convite, de representação, da Coordenação 

de Saúde mental, do Comitê Intersetorial de acompanhamento e 

monitoramento do Plano Municipal para garantia de direitos das pessoas 

em situação de rua – CIAMP- Rua, ficando entendido que esse Comitê seria 

a substituição do GT Pop Rua, coordenado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Deliberado o acompanhamento da reunião do 

CMAS para discussão do GT Pop rua e criação do Comitê. Não havendo 

mais pauta para discussão, encerrada a reunião, às 10:55 hs. 

 

Justificativas: 

 

Carla Martinez – férias/Gigi/ Ilka  Conti– férias / ProfªLuciana Surjus/ Profª 

Sonia Regina Nozabielli 

 

 



Ângelo Galdino                                                                              Rosana Dias 

1º Secretário do COMAD                                                              2ª Secretária 

 

 


