
Ata 12a AGO - 09/05

Presentes - Luciana Surjus - Instituições de Ensino - Unifesp; Angelo Galdino - representante
de usuários e 1o secretário da diretoria do Comad; Marco Aurélio Mata Gonçalves Torres-
Instituto Adesaf (Movimentos e organizações Sociais); Romilda Lorenzo Gomes, Secretaria
de turismo; Catarina Bertholini da Flor de Sal produtora; Ilka Conti - COMED /SEGES;
Julião - Guarda Civil Municipal; Nathalia Barros de Andrade-SMS;
Paulo CMAS; Márcia Marreta - CRP; Rosa Cavado Secretaria Educação; Carlos Silva -
Marcha da Maconha.

Pautas
1 - Leitura e aprovação da Ata da AGO anterior -
Informado pelo grupo do WhatsApp pela conselheira Rosana, que a ata não ficou pronta à
tempo.

Encaminhamento deliberado:  será enviada para apreciação na próxima AGO.

2 - Apresentação do Orçamento Publicitário
Foi atualizado aos conselheiros a situação da deliberação do Comad em 21 de março de 2021,
acerca da contratação de uma empresa para realização de campanha publicitária com o foco
na redução do estigma das pessoas que usam drogas. Foi elaborado e aprovado um Termo de
Referência que orientou as empresas consultadas e que enviaram orçamento. Estava presente
Catarina da produtoria Flor de Sal, que ainda não recebeu a orientação sobre o que precisa ser
adequado no orçamento enviado. Matheus, conselheiro suplente representante do gabinete do
prefeito orientou a necessidade de clarear o objeto e quantificar os itens a serem entregue e se
propôs a ajudar. Discutimos a possibilidade então de que a alteração seja feita no Termo de
Referência para que as três empresas que orçaram possam adequar.

Encaminhamentos urgentes:
Avaliação do TR elaborado pelo Matheus para orientar as modificações necessárias;
Elaboração de ofício direcionado ao DEARTI para que possa solicitar apreciação urgente do
departamento de comunição;
Encaminhamento do novo TR às empresas para adequação do orçamento;
Envio dos orçamentos atualizados para que o processo possa seguir.

3 - Evento Virtual – Coned: Política de drogas e maternidades
O evento teve dificuldades técnicas e será remarcado. Luciana informa aos conselheiros sobre
defesa de doutorado a ocorrer na próxima quinta pela manhã; informa aos novos sobre o GT
do Comad acerca da temática, do documento elaborado, da audiência pública realizada, das
deliberações das últimas duas conferências e solicita apreciação de possíveis
encaminhamentos.



Encaminhamentos deliberados:
Luciana enviará link para quem quiser assistir à defesa de doutorado na quinta;
Enviar aos conselheiros o documento público elaborado pelo Comad sobre a Lei 3652/2019
(https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/conselhos/comad_documento_gt-_analise_im
plicacoes_da_lei_3652-2019.pdf);
Reiterar ofícios: 1) à SMS solicitando a implementação do serviço de acolhimento de
gestantes e mães em situação de vulnerabilidade e uso de drogas, deliberação das
conferências; 2) À comissão estaual de mortalidade materno-infantil, refutando e solicitando
a retirada da referida Lei como uma ação positiva para a redução de mortalidade infantil; 3) à
Vara da Infância e Juventude, solicitando os dados atuais de encaminhamentos de bebês e
crianças para acolhimento institucional e adoção sob justificativa do uso de drogas dos pais.

4 - Assuntos gerais
a) Informe sobre a morte da ex conslheira Talita, primeira mulher usuária a compor a

diretoria do Comad, primeira vice presidente usuária, após atearem fogo no seu corpo
enquanto dormia;

b) Informe e parabenização do Ângelo Galdino, primeiro usuário a compor a diretoria do
Comad, pela aprovação no curso de Serviços Social na Unip e agora na Unifesp;

c) Convite aos conselheiros que desejarem para comporem as equipes de redução de
danos voltadas a mulheres/mães e homens no projeto de Redução de Danos da
Unifesp, que recebeu destinação de emendas parlamentares municipais;

d) Solicitação de pauta para a próxima AGO acerca da possibilidade do Comad laçar
chamada pública para apoiar implementação de projeto baseado em evidências de
prevenção de uso problemático de drogas nas escolas, tendo como documento base o
produzido pelo escritório da ONU sobre drogas e crimes. Todos de acordo,
ressaltou-se a necessidade de reforçar o convite e aumentar participação das
representações de CMDCA, SE, SEE, e CONJUV.

Santos, 09 de maio de 2022

Ângelo Galdino da Silva
1o secretário do COMAD


