
ATA DA  ASSEMBLÉIA GERAL  ORDINÁRIA DO  CONSELHO MUNICIPAL  DE 
POLÍTICAS  PÚBLICAS  SOBRE  TABACO,  ALCOOL  E  OUTRAS  DROGAS, 
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2012.

Aos 23 dias do mês de maio de 2.012, às 9,00 horas, reuniram-
se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, os Senhores CONSELHEIROS do 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, ALCOOL 
E OUTRAS DROGAS, CONVIDADOS E MUNÍCIPES, CONFORME ASSINATURAS 
DE PRESENÇA no Livro de Registro de Atas, nas dependências 
cedidas pela CASA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA de Santos, sito 
na Avenida Rei Alberto I, n. 117, Ponta da Praia, conforme 
edital de convocação, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

I) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DOS TRABALHOS;
II) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR;
III) SISTEMATIZAÇÃO  DAS  PRÉ  CONFERENCIAS  –  PARA  A  VII 

CONFERÊNCIA – DROGAS É POSSÍVEL VENCÊ-LAS!
IV) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

Assim foi dado início aos trabalhos.

ITEM I) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DOS TRABALHOS;

Dando início ao item I da Ordem do Dia,  COMPOSIÇÃO DA MESA, 
foi  eleito  para  Presidir  o  Senhor  Presidente  do  Conselho, 
Eustázio Alves Pereira Filho, que convidou a mim, Tânia Mara 
Carneiro  Freire,  representante  da  OAB  –  Santos,  para 
secretariá-lo. 

O Senhor Presidente, justificou a ausência do Conselheiro João 
Inocêncio,  que  não  se  encontra  na  Assembléia  por  estar  em 
curso de capacitação. Noticia ainda que o Conselheiro enviou 
email com sua justificativa e requereu fosse o mesmo anexado 
com  o  relatório  preliminar  de  sua  visita  à  Comunidade 
Terapêutica “Renascer”, acompanhado dos técnicos do SENAT Sra. 
Tania e Idreno, ressalta que a comunidade atende a mulheres e 
que seu relatório, deverá fazer parte integrante dessa Ata. O 
Senhor Presidente determina o procedimento.

O Conselheiro Vlamir Mateus Leite, solicitou a palavra para 
aduzir  ao  texto  lido,  que  a  Comunidade  Renascer  está 
localizada  no  Guarujá,  próximo  ao  Guaiuba.  A  Comunidade  em 
questão,  tem  vantagem  sobre  as  demais,  pois  aceita  tratar 
mulheres grávidas e mulheres com seus filhos recém nascidos. 
Ressalta que a Técnica Tânia, não terminou seu relatório, mas 
deverá termina-lo com tempo hábil, para não tornar o convênio 
inviável, por falta de aprovação desse Conselho. Na ocasião o 
Conselheiro representando o SENAT foi alertado do afastamento 
do Presidente e proximidade de final da gestão, para que não 
haja prejuízo para os cidadãos e municipalidade.

A cidadã Lucy Freitas, ressaltou que deverá haver prática em 
padrão  de  qualidade,  agregando  os  relatórios  de  forma  a 
existir ações em conjunto.
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O Presidente, Eustázio Alves Pereira Filho, com a anuência dos 
demais  Conselheiros,  aquiesceu  à  proposição,  solicitando  ao 
representante  do  SENAT,  que  agende  com  o  Conselheiro  João 
Inocêncio para apresentação de relatório único.

ÍTEM II) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR;

Pelo  Senhor  Presidente  foi  dito  que  a  Ata  da  Assembléia 
anterior, encontra-se em poder de secretário que a lavrou, bem 
como, ficam os Conselheiro presentes, cientificados de que na 
próxima  Assembleia  Ordinária  do  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, ALCOOL E OUTRAS DROGAS, se 
realizará  no  dia  06  de  junho  próximo  futuro,  na  Casa  dos 
Conselhos, ocasião em que, deverão ser lidas e aprovadas ou 
retificadas as Atas lavradas, que se encontrarem pendentes de 
aprovação. 

ÍTEM III) SISTEMATIZAÇÃO  DAS  PRÉ  CONFERÊNCIAS  –  PARA  A  VII 
CONFERÊNCIA – DROGAS É POSSÍVEL VENCÊ-LAS!

O  Senhor  Presidente  esclareceu  que  o  COMAD,  está  sendo 
destaque entre os Conselhos Municipais do Brasil, em razão de 
trabalho  árduo  junto  a  comunidade  e  de  realização  inúmeras 
Pré-Conferências e Palestras, com o intuito da participação 
dos quatro cantos da sociedade, abrangendo a cidade como a um 
todo.

É importante notar que para os Conselheiros é surpreendente 
notar, que embora tantas campanhas e divulgação, ainda existem 
regiões como a dos morros onde os Munícipes desconheçam que o 
Comad,  tenha  por  finalidade  acompanhar  a  execução  das 
políticas  públicas  municipais  sobre  drogas,  dar  orientação 
normativa para a prevenção ao uso de drogas, reinserção de 
usuários e repressão ao consumo e ao tráfico de drogas.

Evidencie-se, que a instituição Comad exerce papel fundamental 
neste  momento  histórico  vivido  pelo  município  e  está  em 
consonância com toda a nação e a política traçada pela Senhora 
Presidente, independentemente de política partidária.

Como bem ressaltou a cidadã Lucy Freitas, para traçar diretriz 
de  governo  há  de  haver  ações  conjuntas  para  que  mudem  a 
realidade.

O  CONAD  empossou  novos  integrantes  inclusive  conta  com  a 
Polícia Federal e segurança pública, UNE, dentre outros.

O Presidente do Comad noticiou que o Ministro da Justiça é o 
Presidente  do  CONAD  em  Brasília,  que  sai  com  a  Campanha, 
parecida  com  a  nossa  Municipal,  que  foca  todas  as  drogas 
contra a federal, que é CRACK, é possível vence-lo!

Ressalta que na Conferência “Drogas, é preciso vencê-las!” não 
poderá haver distinção de tratamentos, pois não se trata de 
correntes de entendimentos laborais.

O Comad irá realizar em favor dos Conselheiros e convidados 
além  dos  profissionais  inscritos  que  trabalham  junto  aos 
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usuários de drogas, Curso de Capacitação pela Universidade de 
São  Paulo,  no  dia  15  de  junho  próximo  futuro,  quando  da 
instalação da VII Conferência, às 19 horas na Associação dos 
Médicos, sito na Avenida Ana Costa n. 388, em Santos.

A  programação  dos  trabalhos  para  o  dia  16,  a  se  realizar 
também na Associação dos Médicos de Santos, terá seu início às 
9 horas, contará com  Brunch, com programação de dinâmica e a 
seguir  exposição  de  propostas  para  votação,  votação  e 
elaboração de plano diretor.

Ainda com a palavra, perguntado, o Presidente aduziu que a VII 
Conferência  realizada  pelo  COMAD  é  um  movimento  cidadão  e 
todos  os  munícipes,  sem  qualquer  distinção,  estão  e  serão 
convidados, por todos os meios de divulgação e mídia. Ao que 
teve aprovação irrestrita.

Agrega  que  a  divulgação  também  é  um  dos  deveres  dos 
Conselheiros,  que  deverão  levar  a  seus  seguimentos  as 
informações e de lá trazerem o maior número de munícipes para 
participar.

Pedindo a palavra o Conselheiro Vlamir M. Leite, representante 
do Senat, alertou de que deverá constar no Plano Diretor a 
reiteração  dos  cidadãos,  quanto  ao  pedido  de  alguns 
equipamentos, como o SENAT II - Zona Noroeste e propôs ainda 
que na VII Conferência seja levado o teatro “Mente aberta, 
construindo  inclusão”  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em 
alusão ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial.

Ouvidas pelos Conselheiros as propostas, o Senhor Presidente 
irá  consultar  a  Comissão  da  Conferência,  atendendo  às 
diretrizes ali definidas.

Pela  Conselheira  Tania  Mara  Freire,  da  Comissão  da  VII 
Conferencia foi dito que a Luta Antimanicomial é de suprema 
importância e deverá contar com um projeto exclusivo para ela, 
independentemente de data.

Assim  seguindo  a  pauta  da  Assembléia,  o  Senhor  Presidente 
presta contas, relatando o resultado das Pré-Conferencias e 
declarando  os  lugares  visitados  e  os  Conselheiros 
responsáveis.

Pré Conferencias realizadas:

2ª.  feira  07/05/2012  –  Colégio  Jean  Piaget  –  o  Colégio 
solicitou  palestras  e  Pré-conferencia.  Desmarcou  a  pré 
conferencia.
3ª. feira 08/05/2012 – CRAS – ALEMOA - Av. Brigadeiro Faria 
Lima – Zona Noroeste 
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustazio Alves Pereira 
Filho.
4ª. feira 09/05/2012 – CONSEG – GONZAGA – CONSELHO COMUNITÁRIO 
DE SEGURANÇA 
Coordenada pelo Conselheiro Francisco Cabral.
4ª. feira 09/05/2012 – SEDUC – RUA 07 de Setembro. 
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Palestra realizada pelo Dr. Rubens Amaral com o título “Das 
Galácias aos dias de hoje” 
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustazio Alves Pereira 
Filho e Vilma Lopes.
5ª. feira 10/05/2012 – SEACOLHE/SEAS – Rua Bittencourt – 
Coordenada pelo Conselheiro Francisco Cabral.
4ª. feira 16/05/2012 – CONSEGS – 
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustázio Alves Pereira 
Filho e Francisco Cabral. 
4ª. feira 16/05/2012 – MAF – 
Coordenada pelo Conselheiro Eustázio Alves Pereira Filho.
5ª. feira 17/05/2012 – PASTORAL DA SOBRIEDADE – 
Coordenada pelo Conselheiro João Inocêncio.
2ª. feira 21/05/2012 – CRAS/MORROS – 
Coordenada  pelo  Conselheiro  Tania  Mara  Freire  e  Vlamir  M 
Leite.
3ª. feira 22/05/2012 – SENAT – Rua Silva Jardim 354
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustázio Alves Pereira 
Filho.
4ª.feira 23/05/2012 SENAPS III – SMS – AV. Coronel Joaquim 
Montenegro.
Coordenada  pelo  Conselheiro  Vlamir  M.  Leite  e  Glaucia  V. 
Frumento. 
5ª. feira 24/05/2012 – CARUARA/MONTE CABRÃO
Coordenada pela Conselheira Rosirene – SMS
5ª.feira 24/05/2012 – PRATO DE SOPA MONSENHOR MOREIRA – Rua 7 
de setembro 52 - 9 horas
Coordenada pelo Conselheiro Francisco Cabral e Vlamir M Leite.
3ª.feira 29/05/2012 – CRAS – Centro – Rua Amador Bueno 201
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustázio Alves Pereira 
Filho e Vilma Lopes
4ª. feira – 5º. CONSEG – Zona Noroeste
Coordenada pelo Conselheiro/Presidente Eustázio Alves Pereira 
Filho.

Ainda  no  ítem  Sistematização  da  Conferencia  o  Senhor 
Presidente,  mostrou  o  projeto  do  cartaz  desenvolvido  pela 
Secretaria de Comunicação, onde a pedido dos conselheiros foi 
colocado em destaque o nome da campanha – DROGAS É POSSÍVEL 
VENCÊ-LAS!” colocar endereço e cortar com X os indicativos nas 
laterais.

Ainda  nesse  tópico  para  auxiliar  os  membros,  o  Conselheiro 
Francisco Cabral fará a compilação das propostas já recebidas, 
para otimizar a relação das propostas votadas.

Será requerido à Casa dos Conselhos a confecção de crachás 
para Delegados Natos, Efetivos e Suplentes.

ITEM IV) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL

O Senhor Presidente, seguindo a pauta, feitas inscrições deu a 
palavra a Conselheira do CMDCA, senhora Ana, que mais uma vez, 
alertou  para  a  existência  de  recursos  que  não  estão  sendo 
usufruídos  a  nível  federal  e  estadual  e  que  para  tal,  os 
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Conselheiros  devem  ser  capacitados  para  requerem  e  fazerem 
projetos  para  concorrer  a  tal  benefício,  auxiliando  a 
Presidência.

A seguir a cidadã Lucy Freitas, aponta para a necessidade do 
COMAD ir em busca do CREAS POP, criado pela Lei 2.762 de 13 de 
julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 
para o exercício de 2012, que prevê a instalação do Centro de 
Referencia Especializado para População de Rua, que necessita 
de  projeto  para  desenvolvimento,  em  especialmente  para 
acolhimento ou desintoxicação e ainda chama a atenção para que 
na mesma lei, foi criado o Fundo Antidrogas.

Após  debates,  os  Conselheiros  responsáveis  pela  Câmara  de 
Planejamento e Legislação, receberam a determinação de estudar 
a  viabilidade  de  projeto  para  atender  ao  clamor  da 
municipalidade. 

Foi  pelo  presidente  enaltecido  os  serviços  prestados  pelo 
Conselheiro  Anderson,  que  colaborou  sobremaneira  para  os 
trabalhos durante os dois anos de que fez parte no COMAD.

Perguntados aos conselheiros se queriam fazer uso da palavra, 
declinaram, e dada por encerrada a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, 
pelo  Sr.  Presidente,  Eustázio  Alves  Pereira 
Filho,_____________________________________ cuja ata eu Tania 
Mara Carneiro Freire,_________________________secretariei.
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