
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

     Criado pela Lei Municipal nº1767 de 11 de Junho de 1999, 
        Alterada pela Lei Municipal nº 1977 de 13 de Novembro de 2001,

     Alterada pela Lei Municipal nº 2060 de 29 de Outubro de 2002,
 Alterada pela Lei Municipal nº2704 de 19 de Julho de 2010. 

Ata da Quarta Assembléia Geral Ordinária da gestão de 2010/2012
Data: 19/01/2011 – Início: 9:25 hrs. 
Local:  Auditório da Associação Comercial de Santos, Rua XV de Novembro, n° 137, Centro,  
Santos.

1 – PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros e Convidados através da leitura da lista de presença,  
anexa.  Justificativas  de  ausências  apresentadas:  Wellington  Paulo  da  Silva  Araújo  e  sua 
suplente Angelina Maia Ribeiro (Gabinete do Prefeito); Vilma de Freitas Lopes (Secretaria de 
Educação);  Luis Felipe da Fonseca I.  Soares (Cons. Municipal  da Juventude);  Eduardo Dias 
Mattos (Diretoria de Ensino – Região Santos).
2 – ORDEM DO DIA:
2.1 – Leitura e aprovação da ata da Ata da Terceira A. G. O., gestão 2010/2012;
2.2 – Apresentação do Expediente da Executiva do Conselho;
2.3 – Escolha da “Personalidade do Ano na Prevenção/2010” e homenagens a serem conferidas 
em março/2011;
2.4 – Capacitação sobre o Projeto Consultórios de Rua, em trâmite no Ministério da Saúde, a ser 
implantado em Santos, durante o ano de 2011;
2.5 – Assuntos Gerais.
O Sr. Presidente Eustázio Alves Pereira Filho, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo 
a presença de todos os presentes e solicitando que todos assinem a lista de presença. Item 2.1 - 
Concedido 15 minutos para a leitura. Aberta a oportunidade para a realização de correções e 
adendos  na  Ata  da  Terceira  A.  G.  O.,  gestão  2010/12,  não  houve  nenhuma  manifestação. 
DECIDIDO E APROVADO: A Ata anterior está aprovada. Antes de passar ao próximo item da 
pauta o Sr. Presidente fez as seguintes observações: 1) Agradeceu ao Gabinete do Prefeito e à 
Secretaria de Gestão pela concessão de viatura com motorista e cobertura dos custos com a 
viagem à Santo André para transportar o Sr. Domiciano J. R. Siqueira que fará a capacitação 
citada no item 2.4., no lugar do Sr. Davi Abdo Benetti. 2) Agradeceu à Associação Comercial de  
Santos por ceder o espaço para a realização desta Assembléia. 3) Agradeceu a presença da 
Sra.  Sandra  Murat,  Coordenadora  de  Saúde  Mental.  4)  Informou  que  o  Sr.  Luis  Felipe  da 
Fonseca l.  Soares, representante do Conselho Municipal da Juventude e 2º Secretário deste 
Conselho, deixou de fazer parte da entidade que representava e, portanto, deve ser regularizada 
a referida representação e o cargo vago na Diretoria Executiva. 5) Apresentou o material obtido 
em sua visita ao Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool de São Paulo – 
COMUDA, sobre o “VIVAVOZ - que é um serviço de call center totalmente gratuito e aberto à 
comunidade, especializado em oferecer orientações e informações científicas sobre a prevenção 
do  uso  indevido  de  drogas”,  disponibilizado  a  todos  os  presentes  em grande  quantidade  e 
solicitou a sua fixação no maior número possível de locais. 6) Solicitou que conste em Ata o 
louvor à Polícia Militar pelo seu emprenho na atual temporada de verão, ressaltando que Santos 
tem vocação turística e necessita desse trabalho preventivo, apontando a reportagem do Jornal 
A  Tribuna,  na  edição  de  hoje  (19/01/11),  sobre  as  constantes  blitzes  com  o  emprego  de 
bafômetro.  Retomando  a  ordem  do  dia,  no item  2.2,  foi  passada  a  palavra  ao  Primeiro 
Secretário, Sr. Anderson Ribeiro Agostinho que apresentou o seguinte expediente da Diretoria 
Executiva: 1) Reunião no dia 22/12/10, no Paço Municipal,  sala 403,  para agendamento das 
reuniões sobre o “Trote da Cidadania”, sobre as pesquisas em parcerias com as Universidades e 
a  indicação  da  Prof.  Suely  Maia,  em virtude  do Projeto  Conexão  Cidadã,  para  concorrer  à 
Personalidade do Ano na Prevenção/2010. 2) Reunião no dia 10/01/2011, no Paço Municipal, 
sala 403, para tratar dos preparativos para o “Trote da Cidadania”. 3) Agendamento da reunião 
sobre as pesquisas em parcerias com as Universidades locais, para o dia 24/01/11, às 10:00 
horas,  no  Consistório  da Unisanta.  5)  Envio dos ofícios nos 33 a 39/2010 que se encontram 
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arquivados na Casa de Participação Comunitária, citando seus conteúdos. Por oportuno, pediu a 
palavra a Colaboradora Sra. Sandra Murat, fazendo referência ao ofício n° 36/2010, endereçado 
ao Sr. Prefeito, indicando imóvel para instalação do SENAT II, para registrar que já existe imóvel  
destinado a esta finalidade na Rua Comandante Bulcão Viana, na Zona Noroeste. 6) Confecção 
dos  dois  ofícios,  já  aprovados  em assembleias  anteriores,  sendo  o  primeiro  ao  “Sistema  A 
Tribuna”  agradecendo  ao  espaço  na  mídia,  veiculando  diversas  matérias  sobre  drogas  e 
principalmente sobre o consumo de crack pela população de rua e o segundo à Secretaria de 
Saúde, solicitando as estatísticas de atendimentos do SENAT. Por oportuno, pediu a palavra a 
Sra.  Luci  Freitas  para destacar que quando analisamos o tema televisão,  devemos além de 
elogiar o lado positivo, recriminar as propagandas que vinculam as drogas lícitas a momentos de 
prazer com cenas de felicidade e diversão. Item 2.3 – O Sr. Presidente informa que a Diretoria 
Executiva,  em reunião citada anteriormente,  escolheu a Prof.  Suely  Maia,  para concorrer  ao 
prêmio “Personalidade do Ano na Prevenção 2010”, por todo o seu esforço e dedicação para 
com o projeto “Conexão Cidadã” e abre a oportunidade para que qualquer conselheiro faça outra 
indicação.  O  Conselheiro  João  Inocêncio  indica  o  nome  do  Padre  Luiz  Carlos  Passos,  da 
Paróquia  Santa  Margarida  Maria,  situada  na Praça.  Júlio  Dantas,  nº  45,  Santa  Maria,  Zona 
Noroeste, por toda a sua dedicação na manutenção de duas comunidades terapêuticas e outras 
muitas atividades vinculadas à prevenção. Ressaltou que muitos funcionários públicos já têm a 
prevenção  como  ofício  ou  ligada  às  suas  tarefas  e,  portanto  deveríamos  homenagear  um 
membro  da  sociedade  civil  que  se  doa  à  causa.   A  Sra.  Luci  Freitas  indica  o  nome  do 
Conselheiro  Luís  Felipe  da  Fonseca  I.  Soares,  que  representa  o  Conselho  Municipal  da 
Juventude,  membro  do  CAMPS  e  representante  dessa  entidade  em  diversos  setores,  
apontando-o como um jovem extremamente articulado e participativo, que se envolve com vários 
segmentos em prol da sociedade. Retomando a palavra, o Sr. Presidente esclarece que além do 
prêmio  “Personalidade  do  Ano  na  Prevenção”,  também  existe  a  homenagem  “Amigos  do 
COMAD” e solicita a aprovação para que sejam homenageados o Prof.  Clóvis Pimentel,  ex-
conselheiro representante da Diretoria de Ensino da Secretaria Estadual de Educação que nos 
anos  de sua participação,  muito  contribuiu  com este  Conselho,  representado-o  em diversas 
ocasiões  e colaborando de várias  formas;  a  Sra.  Maria  Salete  de  Melo  Silva de Jesus,  ex-
conselheira  representante  da  Pastoral  da  Sobriedade,  ex-primeira  secretária  e  figura  que 
também doava-se extremamente ao COMAD. Colocada em votação a forma como será feita a 
eleição:  se com votos  por  escrito  ou  de  forma aberta,  através  da  contagem do número  de 
Conselheiros que se manteriam de pé em favor de cada indicado. Apenas dois Conselheiros são 
a favor da forma aberta, restando dezesseis a favor da forma escrita. DECIDIDO E APROVADO: 
A eleição será feita através de votos por escrito em cédulas de papel.  Antes de iniciar a 
eleição o Sr. Presidente frisa os nomes dos três indicados:  Professora Sueli Maia,  Padre  Luiz 
Carlos Passos e Luis Felipe da Fonseca I. Soares. Apuração: Padre. Luiz Carlos Passos = 11 
votos, Professora Suely Maia = 6 votos, Luís Felipe da Fonseca I. Soares = 0 votos e Abstenção  
= 1. Encerrada a apuração o Sr. Presidente solicita a aprovação da inclusão da Prof. Suely Maia 
e do Sr. Luis Felipe da Fonseca I. Soares para também receberem a homenagem “Amigos do 
COMAD”. DECIDIDO E APROVADO: Fica eleito o Padre Luiz Carlos Passos para receber o 
prêmio “Personalidade do Ano na Prevenção 2010” e o Prof. Clovis Pimentel, a Sra. Maria 
Salete de Melo Silva de Jesus a Prof. Suely Maia  e o Sr. Luis Felipe da Fonseca I. Soares 
para receberem a homenagem “Amigos do COMAD”.  Item 2.4 –  Fica transferido  para  o 
último item desta Assembléia,  visando concluir  todos os procedimentos formais e nada mais 
discutir após o encerramento da apresentação que será realizada.  Item 2.5 – Assuntos Gerais 
1: A Colaboradora  Sra. Rosa Gil Marsal, Conselheira representante do Conselho Municipal de 
Assistência Social, enviou email  ao COMAD indagando a respeito do funcionamento de uma 
casa localizada na Rua Carlos Caldeira, n° 665, Santa Maria, Zona Noroeste, com o nome da 
entidade CEAVI – Centro Evangélico de Apoio à Vida e informando ter recebido uma denúncia 
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da falta de responsável pelo estabelecimento e de atividades para os ocupantes. Dada a palavra 
a Conselheira Dra.  Tânia Mara Carneiro Freire, foi dito que o COMAD deve abrir um processo 
fiscalizatório, visitar tal instituição a fim de constatar o tratamento oferecido ou qualquer outro 
fato relevante e dar parecer sobre o seu funcionamento.  Assuntos Gerais 2: O Sr. Presidente 
entrega à Conselheira Sra. Gláucia Veneziano Frumento (suplente),  para que faça chegar às 
mãos do Conselheiro  Sr.  Roldão Gomes Filho  (titular),  Coordenador  da  Câmara Setorial  de 
Relações Públicas, livreto obtido junto ao COMUDA, que pode servir de amostra para a referida 
Câmara  na  organização  e  elaboração  de  material  contendo  o  maior  número  possível  de 
informações,  sobre  os  serviços  e  tratamentos  disponibilizados  pelas  diversas  entidades 
existentes e esclarecendo como e aonde o cidadão pode obter ajuda.  Assuntos Gerais 3: Foi 
solicitada a inclusão dos seguintes e-mails no mailing do COMAD: da Colaboradora Sra. Rosita 
que já  é  de conhecimento  da Casa de Participação Comunitária;  da Conselheira  Sra.  Maria 
Angélica  da Silva (secapu@santos.sp.gov.br);  da Colaboradora,  Sra.  Inês  Dantas  de Souza, 
representante  da  ONG Centro  de  Direitos  Humanos  Irmã Maria  Dolores  – Baixada  Santista 
(prof.ines@yahoo.com.br e i.dantas.souza@bol.com.br); da Colaboradora Sra. Ruth Mírian Silva 
Floripes,  Presidenta  do  5º  CONSEG-ZNO-Santos  (rs-mirian@uol.com.br). Transferido  o  item 
2.4, para a última apreciação da ordem do dia, foi dada a palavra ao Sr. Domiciano Siqueira que 
se apresenta, agradece a presença de todos, solicita que aqueles que desejarem, manifestem-
se durante a sua exposição,  fazendo da mesma um grande debate e inicia sua apresentação 
discorrendo  sobre  o  comportamento  humano  como  um todo  e  em relação  ao  consumo  de 
drogas;  afirma que a redução de danos deve ser fundamentada em um resgate  filosófico  e 
histórico e que a mesma não é contra os tratamentos convencionais e sempre se posiciona a 
favor  do  direito  do  usuário  de  drogas  em  obter  tratamento;  faz  uma  explanação  sobre  a 
interpretação  do  bem  e  do  mal,  fazendo  um  paradoxo  com  o  lucro  versus  o  prejuízo,  a 
honestidade versus a desonestidade e a justiça versus a vingança;  analisa o conceito  atual  
sobre as drogas que se divide em três áreas: a primeira no âmbito da saúde, vê o problema das 
drogas  como  uma  doença  de  dependência  química  que  deve  ser  tratada  em  clínicas 
psiquiátricas; a segunda, sob a perspectiva da área de segurança, vê o problema das drogas 
como um delito  que deve ser  tratado  com a  punição e a terceira  na  esfera  religiosa,  vê o 
problema das drogas como um pecado que deve ser tratado com a conversão.  Encerra sua 
apresentação  com  a  frase  de  um  ilustre  professor,  já  falecido:  “Prevenção  é  ter  aonde  ir, 
tratamento e encontrar a porta aberta”. (Fica consignado que este relato é o resumo de uma 
apresentação  que  durou  aproximadamente  uma hora  e  vinte  minutos  e  está  registrada  em 
gravação digital de áudio, disponível na Casa de Participação Comunitária). Indagado a respeito 
de  algumas  citações  que  fez  em  sua  apresentação,  o  Sr.  Domiciano  indica  a  seguinte 
bibliografia: 1) A Microfísica do Poder, de Michel Foucault; 2) As Deusas, As Bruxas e a Igreja: 
Séculos de Perseguição, de Maria Nazareth Alvim de Barros; 3) A Família em Desordem, de 
Elisabeth Roudinesco; 4) Punição, Violência e Depredação Escolar, de Áurea Guimarães e 5) O 
que é Etnocentrismo, de Everardo Rocha, os seguintes filmes: 1) Alguém para dividir os sonhos;  
2)  Estamira;  3)  Bicho  de  Sete  Cabeças  e  4)  Sexo  por  Compaixão,  indica  também  o  site 
www.abordabrasil.org  e  coloca-se  a  disposição,  dando  como  forma  de  contato  o  seu  blog: 
www.domicianosiqueira.blogspot.com. Retomou a palavra o Sr. Presidente agradecendo ao Sr. 
Domiciano,  convidando a Secretaria Municipal  da Saúde para apresentar  o status do projeto 
“Ruas da Cidadania/Consultórios de Rua”, na próxima Assembléia,  informando a intenção de 
apresentar projeto cultural de prevenção “Música sem Drogas” também na próxima Assembléia e 
confirmou que será realizado levantamento para averiguar os seguimentos que não indicaram 
representantes, não estão com as ausências justificadas por parte de seus indicados ou que 
ainda não tomaram posse.  Pediu a palavra a Colaboradora Sra.  Sandra Murat,  em vista do 
relatado na Ata da 3ª A. G. O., item 2.4,  para solicitar  que eventuais  reclamações sobre os 
atendimentos  dos setores subordinados à Secretaria  Municipal  de Saúde,  sejam dotadas de 
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maiores informações como data de atendimento ou negativa do mesmo, nome do solicitante do 
atendimento, nome do funcionário que prestou o atendimento ou deixou de prestá-lo, etc, dando 
assim condições para que se possa averiguar o ocorrido, pois a SEAS tem a informação de que 
o SENAT está prestando atendimento normalmente.  A Colaboradora Luci Freitas entrega, por 
escrito,  ao  1º  Secretário,  solicitando  que  sejam  transcritas  na  presente  ata,  os  seguintes 
apontamentos: 1) reforço de suas palavras constantes na Ata da 3ª A. G. O., sobre a integração 
das Universidades da região com as Secretarias de Saúde, da Assistência Social, de Educação, 
a  AGEM  -  Agência  Metropolitana  da  Baixada  Santista  e  o  CONDESB  –  Conselho  de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista.  2) sua indicação do jovem Luis 
Felipe da Fonseca I.  Soares para concorrer ao prêmio “Personalidade do ano na Prevenção 
2010”.  Nada mais tendo a ser tratado o Sr. Presidente encerra a Assembléia,  às 12:15 hrs.,  
agradecendo  a  presença  de  todos  e  solicitando  a  mim,  Anderson  Ribeiro  Agostinho,  1ª 
Secretário que lavre a presente ata. 

ANDERSON RIBEIRO AGOSTINHO
Primeiro Secretário

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO
Presidente
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