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Ata da 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. 

 

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

por meio de sessão hibrida: videoconferência e presencialmente, no dia 11 de 

abril de 2022 com início às 9h20min com os presentes constantes ao final da 

ata, onde foram tratados os seguintes pontos de pauta: 1 – Leitura e aprovação 

da ata anterior; 2 - Devolutiva dos ofícios pendentes; 3 - Atualização dos 

orçamentos das empresas de publicidade; 4 - Discussão sobre extinção do GT 

POP RUA; 5 - Assuntos gerais. Iniciada a reunião as 9:20 horas, a senhora 

presidente, Laureci Dias se apresenta e sugere  que se faça a chamada:  Rosana 

Salvador Dias, segunda secretária do Comad, representante da Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SEDS, Ângelo Galdino, primeiro secretário do Comad, 

Professora Rosa Cavaco, representante da Secretaria de Educação, Paulo 

Cesar, representante do CMAS, Sr. Clóvis, representante dos usuários do 

CMAS, Julião, GCM, representante da Secretaria de Segurança, Marco Aurélio 

Torres, representante da Adesaf, Matheus, representante do Gabinete do 

Prefeito.  Após as apresentações, iniciou-se a reunião com a aprovação da ata 

anterior e, após todos concordarem, foi aprovada por todos os presentes. O item 

2 refere-se aos ofícios enviados e suas atualizações, dando continuidade ao 

trabalho efetivado pela gestão anterior e a atual. A Sepacom sugeriu que seja 

feita essa atualização em conjunto com os membros do Comad e que esse 

acompanhamento seja feito de forma organizada, paciente e seja levado em 

conta as mudanças dos órgãos gestores, o que justifica a morosidade dessas 

devolutivas. O item 3, trata-se da atualização dos orçamentos das empresas de 

publicidade e a Presidente solicita que seja feita a licitação para que esse projeto 

se efetive para que a empresa que está em vias de contratação, inicie os 

trabalhos e que, a Comissão de Comunicação verifique as pendências que ainda 

precisam ser solucionadas. De acordo com as informações da Sepacom, os 

orçamentos devem ser atualizados pois, o prazo de contratação expirou, 

vencendo a validade dos orçamentos. A Sra Laura faz a solicitação que a 

Comissão de Comunicação se implique nesse projeto, para que se agilize essa 

contratação.  Sr Paulo sugere que, se a empresa que apresentou melhor 



orçamento, Flor de Sal, está de acordo com as exigências, que se efetive essa 

contratação e se inicie o projeto. Sra. Laura enfatiza a importância de agilizar 

esse processo para que o projeto seja concretizado. Sra. Rosana esclarece que 

não há necessidade de novos orçamentos, apenas atualização dos orçamentos 

para que seja efetivado o processo de contratação. Enfatiza sobre a importância 

do compromisso dos envolvidos nas comissões para que se reúnam e coloquem 

em prática as deliberações. O Sr. Matheus solicita o número do processo 

administrativo dessa contratação, para acompanhamento. Sra Rosana justifica 

o atraso no envio das atas anteriores pela perda do equipamento onde foram 

feitos os registros e solicita a colaboração dos membros para o resgate desses 

registros anteriores para regularizar as atas faltantes. Relembrando o processo 

de contratação, quatro empresas apresentaram orçamentos e duas 

apresentaram os menores preços, porém, uma das empresas não estava mais 

em atividade, portanto, a segunda empresa, Flor de Sal, seria a empresa 

contratada por ter apresentado o menor valor e estar em condições ideais para 

a contratação. A Sra. Laureci solicitará à empresa Flor de Sal, na pessoa de sua 

proprietária, Sra. Catarina, atualização do orçamento que havia sido aprovado 

pela Diretoria do Comad, Sr. Clóvis solicita esclarecimentos sobre a verba para 

esse projeto, sua origem e destinação. Orientado que essa informação deve ser 

passada pelo setor de apoio aos Conselhos, bem como, o papel de cada membro 

para que todos possam compreender suas atribuições. A Sra Rosana sugere 

que a Sra Presidente solicite a Sepacom que se faça uma reunião para que a 

Diretoria Executiva entenda suas atribuições, responsabilidades e contribuições 

dentro do Comad. Sra. Laura faz alguns esclarecimentos aos presentes sobre a 

proposta do uso da verba para vídeo publicitário esclarecendo sobre as 

dificuldades das pessoas em situação de rua, Sr. Djalma Couto, representante 

da Secretaria de Assuntos Portuários se apresenta. Passando para o item 4, 

sobre a extinção do GT Pop Rua, Sra. Laura solicita que os conselheiros possam 

fortalecer o GT, embora, a reunião já tenha acontecido e sido deliberada a 

extinção do Grupo, tendo sido substituído pelo CIAMP-RUA. Sra. Laureci se 

compromete a manter o Comad atualizado sobre essa situação e 

acompanhamento do CIAMP-RUA. Dentro dos assuntos gerais, o Sr. Clóvis 

sugere como pauta para a próxima AGO, discussão sobre a situação de 

abandono do Caps-ad, solicitando atenção para esse serviço de grande 

importância para a cidade, sendo o único serviço destinado ao acompanhamento 

de usuários de álcool e drogas. Questiona, ainda, melhoria do serviço e verba 

destinada à essas melhorias. Sra. Natália esclarece que o Caps-ad está sempre 

disponível para esclarecimentos e visitas, sendo sempre presente nas reuniões 

do Comad, contando sempre com o apoio de todos os conselheiros e informa 

que o Sr. Clóvis já não faz uso daquele serviço há algum tempo, portanto, 

desatualizado de suas condições. Informa que o Caps ad continua com suas 

atividades em funcionamento, atendendo seus usuários e sugere que o Sr. 

Clóvis se atualize dos fatos. Se coloca à disposição para esclarecimentos e 

informações à respeito da luta para continuidade desse serviço de importância à 

Saúde Mental.  Sr. Marco Aurélio lembra sobre pendências referentes ao Caps-

ad, que estão sendo acompanhados pelo Comad e que as dificuldades não são 

novas, destacando a mudança de espaço do Caps ad. Destaca a importância de 



caminharmos juntos para um bem maior, referente à saúde dos usuários.  A Sra. 

Gigi, representante do Conselho Regional de Psicologia, traz informações sobre 

evento referente à Conferência Macro Regional de Saúde Mental, puxada pela 

DRS, no dia onze de maio, solicitando a participação dos conselheiros, 

reforçando a importância desta participação. Como não aconteceram os 

encontros municipais, vários municípios se organizaram para participação dos 

interessados. Informa sobre um encontro que será realizada no dia doze de abril 

e, na próxima etapa, no dia quatorze de maio, outro encontro de discussão sobre 

o tema.  Se coloca à disposição para informar os próximos encontros e oferece 

espaço na sub sede do CRP para encontros dos interessados em participar 

dessas etapas que acontecerão de modo híbrido que serão informados através 

do grupo do Comad. Pede o apoio de outros participantes dessas etapas 

preparatórias, lembrando que os encontros acontecerão no âmbito estadual, em 

julho e nacional, em novembro. Sra Márcia, comenta sobre a preocupação pela 

falta de representação das pessoas que utilizam os serviços da saúde mental 

nesses encontros de discussão. Ressalta a importância de apresentação de 

propostas para o dia comemorativo da Luta Antimanicomial. Sra. Laureci sugere 

que essas propostas sejam apresentadas no grupo da Frente da Luta para 

apreciação e aprovação. Sem mais nenhum assunto a ser pautado, a Sra. 

Presidente do Comad, Laureci Dias, encerra a reunião, às 10:35 horas, 

orientando sobre as atribuições de cada membro e o andamento das ações do 

Comad de maneira que se possa avançar e dar continuidade aos trabalhos desta 

gestão. 

 

Laureci Dias                                                                        Rosana Salvador Dias 

Presidente do Comad                                                         2ª Secretária do Comad 


