
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 Quinta Assembléia Geral Ordinária da gestão de 2010/2012
Data: 14/02/2011 – Início: 9:20 hrs. 
Local: Casa de Participação Comunitária – Seção de Apoio aos Conselhos - Avenida Rei Alberto I, nº  
117, Ponta da Praia, Santos.

1 – PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros e Convidados através da leitura da lista  de presença, 
anexa.  Justificativas  de  ausências  apresentadas:  Evandro  Tavares  de  Almeida  (Movimentos  de 
Defesa de Direitos – CAREMIS); Roldão Gomes Filho (SEPORT); Wellington Paulo da Silva Araújo e 
sua suplente Angelina Maia Ribeiro (Gabinete do Prefeito); Orita Prata Real (Universidades da Região 
– FATEC).
2 – ORDEM DO DIA:
2.1 – Leitura e aprovação da Ata da Quarta A. G. O., gestão 2010/2012;
2.2 – Apresentação do Expediente da Executiva do Conselho;
2.3 – Apresentação da avaliação do “Trote da Cidadania/2011”;
2.4 – Relato do projeto “Consultórios de Rua - Ruas da Cidadania”, pela Coordenadoria de Saúde 
Mental de Santos;
2.5 –  Apresentação  do  projeto  cultural  de  prevenção  “MÚSICA  SEM  DROGAS”,  pelo  produtor 
responsável;
2.6 – 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 anterior, foi solicitada pelo Conselheiro Eduardo Dias Mattos a seguinte correção: a 
desconsideração de seu nome nas justificativas de ausências,  ressaltando que a sua justificativa 
enviada a este  Conselho referia-se a  falta  na Reunião datada de 04/01/2011,  no Consistório  da 
UNISANTA e pela e pela Conselheira Ana Lucia de Rezende Santana o seguinte adendo: constar em 
Ata a ocupação do Sr. Domiciano Siqueira: Consultor na Área de Drogas e AIDS do Ministério da 
Saúde e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Coordenador do Programa de Redução de Danos 
entre UDIs, da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e  Presidente da Associação Brasileira 
de Redutores de Danos – ABORDA. DECIDIDO E APROVADO: A ata anterior está aprovada com 
a devida correção e adendo constando nesta ATA. Antes de passar ao próximo item da pauta o 
Sr. Presidente fez as seguintes observações: 1) Lembrou que a recente alteração do nome deste 
Conselho, segue tendência mundial, já utilizada pelo Estado e suas unidades de referência, visando 
destacar a diferença entre drogas lícitas e ilícitas, sendo muito importante o trabalho de divulgação 
dos  danos  causados  pelas  drogas  chamadas  lícitas,  uma  vez  que  seu  consumo  é  aceito  pela 
sociedade. Deve-se atentar ao fato de que elas prejudicam tanto ao usuário, quanto à comunidade,  
haja vista, o seu grande impacto social, sendo responsável causar o maior custo à saúde pública,  
entre todas as espécies de drogas. 2) Destacou a presença da Sra. Sandra Maria Freitas Murat Paiva 
dos Santos, Coordenadora de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde de Santos e do Sr. 
Eustáquio Pelegrini Cancela, que farão apresentações de slides para expor os projetos citados nos 
itens 2.4 e 2.5. Destacou também a presença da Sra. Nizete Maurício Santos , da Guarda Municipal, 
representando  a  Secretaria  Municipal  de  Segurança  e  aproveitou  para  agradecer  ao  Secretário 
Renato Penteado Perrenoud que sempre que possível, faz presente a sua Secretaria, na qualidade 
de colaboradora,  ressaltando que mesmo sem possuir  assento neste Conselho,  muito colabora e 
participa no que se faz necessário. 3) Solicitou ao Primeiro Secretário que, de posse da lista de 
presença  da  6ª  AGO,  que  será  realizada  em  18/03/2011,  faça  um  levantamento  de  quais  os 
seguimentos que não estão se fazendo presentes e quais perderam a representatividade em face do 
desligamento do Conselheiro perante a entidade que representava, providenciando o envio de ofícios 
ou  abertura  de  editais,  conforme a necessidade.  Explicou  que  conforme o Regimento  interno,  o 
conselheiro  que,  sem  justificativa  de  ausência,  faltar  a  três  Assembléias  consecutivas  ou  cinco 
alternadas,  no  período  de  um  ano,  perderá  automaticamente  o  mandado.  4)  Expôs  a  todos  a 
sugestão da Conselheira Dra. Tânia Mara Carneiro Freire para que seja solicitada à Polícia Federal - 
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Santos, uma exposição de como a entidade avalia e analisa a questão das drogas em nossa região. 
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) Envio dos ofícios 
nos 01 a 03/2011, que se encontram arquivados na Casa de Participação Comunitária, citando seus 
conteúdos. 2) Reunião no dia 24/01/2011, no Consistório da Unisanta para tratar das pesquisas em 
parcerias  com as  Universidades  locais.  Por  ser  pertinente  ao  expediente  da  Diretoria  Executiva 
retomou a palavra o Sr. Presidente para informar que já começaram os preparativos para a próxima 
Assembléia, quando também será realizada a solenidade de entrega das homenagens aprovadas 
anteriormente, aproveitando para pedir a todos os Conselheiros que compareçam e sugerindo a data  
de 18/03/2011, que possibilita a presença de toda a Diretoria Executiva e a maioria dos Conselheiros  
hoje presentes. Não houve nenhuma manifestação contrária, ficando confirmado o dia 18/03/2011, 
com a verificação da possibilidade de usarmos o Auditório da Associação Comercial de Santos, a ser 
confirmada. Em tempo, solicita a inclusão do Cabo PM Ciro Carlos Gomes da Silva para receber a 
homenagem “Amigos do COMAD” e abre a oportunidade para os Conselheiros refletirem e apontarem 
outras figuras para receberem o mesmo título. Item 2.3 – O Sr. Presidente informou que em virtude 
das férias da Conselheira Vilma de Freitas Lopes, passou a coordenar pessoalmente o “Trote da 
Cidadania/2011”, relatando que não ocorreram fatos graves; que a cada ano diminuem as ocorrências 
desabonadoras; que as Faculdades tem tratado o assunto com muita responsabilidade, inclusive com 
punições  exemplares;  que  os  motoristas  já  estão  conscientizando-se  em não  dar  donativos  nos 
semáforos e que a ação para o ano de 2012, começará a ser elaborada a partir da Assembléia de 
julho  com o  intuito  de  realizarmos  uma festa  única.  Parabenizou  a  UNISANTOS na  pessoa  da 
Conselheira  Maria  Tereza  Di  Spagna  Lobo  Lozano.  Pediu  a  palavra  a  Conselheira  Vilma  para 
informar que o Jornal da Tribuna, edição do dia 13/02/11,  Caderno Campus, contem reportagem 
sobre o trote universitário. Vários Conselheiros e Colaboradores manifestaram ter ciência no fato dos 
veteranos estarem organizando pedágios e trotes na cidade de São Vicente, logo após as divisas. 
Itens 2.4 e 2.5 – Ficam transferidos para os últimos itens desta Assembléia, visando concluir todos os 
procedimentos  formais  e  nada mais  discutir  após  o  encerramento  das  apresentações que  serão 
realizadas. Item 2.6 – Assuntos Gerais 1: O Sr. Presidente informa que muitos setores tem provocado 
este Conselho para analisar a questão do aumento no uso de Narguilé, cachimbo de água utilizado 
para fumar uma mistura popularmente chamada de essência, geralmente feita com tabaco, melaço 
(subproduto do açúcar) e furtas ou aromatizantes. A mídia recentemente abordou o modismo e o 
aumento de seu consumo, através de reportagem no Jornal Metro e no Telejornal da TVB. O assunto 
será pautado para a Assembléia de abril.  Assuntos Gerais 2: Pediu a palavra a Sra. Sandra Murat 
para informar que o Projeto de Consultórios de Rua, terá em Santos a denominação “Caminhos da 
Cidadania”, escolhido pelo Sr. Prefeito, entre várias opções sugeridas.  Assuntos Gerais 3: Pediu a 
palavra a Colaboradora Luci Freitas para expor que deveria existir alguma forma de forçar os jornais 
da cidade e o Diário Oficial, a publicarem uma lista com os números de telefones de todos os setores 
que prestam assistência aos usuários de drogas. Assuntos Gerais 4: Pediu a palavra o Conselheiro 
Antonio  Longobardi  para  sugerir  que  seja  articulada  uma  forma  de  sensibilizar  o  CONDESB  - 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, para a necessidade de 
criação de uma Câmara Temática sobre drogas.  Assuntos Gerais 5: Pediu a palavra a Conselheira 
Tânia para solicitar ao COMAD que reivindique assento no Conselho Municipal de Saúde e para 
apresentar seu convidado Sr. Prof. Juvenal Tadeu Canas Prado, representante do Conselho Regional 
de Enfermagem de São Paulo.  Assuntos Gerais 6: As Conselheiras Glaucia Veneziano Frumento e 
Josefa  Pereira  solicitaram  a  inclusão  de  seus  emails  na  mala  direta  do  COMAD: 
glauciafrumento@santos.sp.gov.br e josefa-pereira2006@ig.com.br. Transferido o  item 2.4,  para a 
penúltima  apreciação  da  ordem  do  dia,  foi  dada  palavra  a  Sra.  Sandra  Murat,  fonoaudióloga, 
especializada em saúde pública e Coordenadora de Saúde Mental  da Prefeitura de Santos,  que 
cumprimentou  a todos e  passou  a expor  o  status  do  Projeto  de Consultórios  de Rua perante o 
Ministério da Saúde, através da apresentação de slides contendo, de forma cronológica, as principais 
informações a serem prestadas, destacando-se que referida apresentação encontra-se disponível na 
Casa  de  Participação  Comunitária,  para  consulta  de  todos  os  interessados.  Como  aspectos 
principais,  destacou que o projeto respeita as diretrizes  do “Plano Emergencial  de Ampliação do 

Avenida Rei Alberto I, nº 117 - Ponta da Praia - Santos - CEP 11030-381
Fone 3261-5508 / Fax: 3261-5129



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. 

Acesso  ao  Tratamento  e  Prevenção  em Álcool  e  outras  Drogas  no  Sistema Único  de  Saúde  – 
PEAD/2009” e do “Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas – PIEC/2010; que o 
seu nome é “Ruas da Cidadania” e sua atuação é apenas na cidade de Santos;  que ele estará  
vinculado à unidade Núcleo de Atenção ao Tóxico-Dependente Zona da Orla/ Intermediária, Região 
Central  Histórica e Zona dos Morros I  – SENAT I,  habilitada como CAPS II/AD,  situada na Rua 
Paraíba n.º  110,  Pompéia,  e-mail:  senat-sms@santos.sp.gov.br;  que a rede de saúde mental  de 
Santos é composta de 14 unidades,  citando-as e relatando suas competências;  citou instituições 
apontadas como  parceiras da Secretaria Municipal de Saúde para que colaborem na execução do 
projeto  e  apresentou  as  justificativas,  objetivos,  instrumentos  de  avaliação  das  atividades 
desenvolvidas e cronograma de ações. Transferido o item 2.5, para a última apreciação da ordem do 
dia, foi dada a palavra ao Sr. Eustáquio  Pelegrini Cancela, que antes de iniciar a apresentação do  
projeto cultural de prevenção “Música sem Drogas”, apresentou-se como natural de Minas Gerais,  
residente em Santos desde 1976, Engenheiro,  pessoa dedicada à música por  vocação natural  e 
familiar.  Destacou  que  a  música  é  muito  importante  para  a  formação  intelectual  e  espiritual  do 
cidadão, capaz inclusive de aproximá-lo de Deus. Relatou que a idéia de realizar esse projeto surgiu 
de sua constatação de que muitas pessoas associam a música ao consumo de drogas e abraçou 
como desafio a causa de desconstituir essa associação que não é verdadeira. Relatou ainda todos os 
seus passos para formação do projeto, através de contato com vários músicos; da busca de recursos 
junto à Petrobras, com progresso interrompido pela crise internacional e outras ações. Em seguida,  
passou à apresentação de slides do projeto e em seu encerramento distribui a todos os presentes,  
cópias de relatório sobre o projeto, anexado à presente Ata para a consulta de todos os interessados 
e presenteou este Conselho com o DVD “Ciência e Música – Conexões com o Criador”. Retomou a 
palavra  o  Sr.  Presidente para agradecer aos dois  expositores e constar  o recebimento de ofício 
enviado pelo  Conselho Municipal  de Assistência  Social,  solicitando uma visita,  em conjunto  com 
representantes deste Conselho, ao Centro Evangélico de Apoio à Vida – CEAVI, informando ainda 
que já foi enviada cópia do ofício à Câmara de Legislação, para as providências necessárias. Pediu a 
palavra  a  Conselheira  Ornella  Morales para entregar  cópia  do projeto  “Um Brinde”,  sobre o  uso 
abusivo do álcool, que será anexado à presente Ata para a consulta de todos os interessados. Pediu 
a palavra o Conselheiro Carlos Eduardo Afonso Mota para relatar os acontecimentos nas imediações 
do da Rua XV de Novembro e da Rua do Comércio (Centro Histórico de Santos), em relação ao  
consumo excessivo de álcool por parte de menores e em relação à baderna e brigas originadas pela  
embriagues dos  envolvidos,  durante os  finais  de semana.  Pediu  a  palavra  o  Conselheiro  Pastor 
Laerte  Lafayett  dos  Santos  para  denunciar  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  aos  motoristas  que 
aguardam na fila da balsa para travessia ao Guarujá. Nada mais tendo a ser tratado o Sr. Presidente 
encerra  a  Assembléia,  às  12:10  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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