
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, ALCOOL E OUTRAS DROGAS 
REALIZADA  EM 25  DE JANEIRO DE 2.013.

 

Aos 25 dias do mês de JANEIRO de 2.013, 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 pelo  Gabinete 
do  Prefeito  Municipal  de  Santos,  sito  na  CASA  DE 
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, situada na Rua Rei Alberto I, n. 
119, Ponta da Praia, Santos, 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  DA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ANTERIOR;

III)          APRESENTAÇÃO  DO  EXPEDIENTE  DA 
EXECUTIVA DOS CONSELHO;

IV)STATUS DAS CAMARAS SETORIAIS E AÇÃO PERMANENTE;

V) DELIBERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ÇÕES PARA 2013;

VI) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL DO COMAD.

O Presidente recebeu os Senhores Conselheiros indicados por 
parte do Órgão Público Municipal, que assinaram o Livro de 
Presença, dando-lhes boas vindas, apresentando-os  a todos 
os pares e pedindo sua irrestrita cooperação.Chamando uma 
convidada na Comunidade Terapêutica Sol Nascente.

A  seguir,  dando  início  ao  item  I  da  Ordem  do  Dia, 
COMPOSIÇÃO  DA  MESA,  foi  eleito  para  Presidir  o  Sr. 
Presidente do Conselho,  abriu os trabalhos e que convidou 
a   mim,  I  Secretária,  Tânia  Mara  Carneiro  Freire, 
representante da OAB – Santos, para secretariá-lo. 



ÍTEM II)   LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR;  

 

A seguir, após distribuída a todos os participantes a cópia 
sumarizada da Ata da Assembléia Anterior, cuja gravação e a 
reprodução escrita encontra-se no livro de Atas do COMAD, 
podendo  ser  requisitado  por  quem  pretender  por  livre 
direito. 

Após darei passar rápido comunicando que as assembléias são 
gravadas,  o  mote  principal  foi   a  aprovação  de  dois 
convênios da Sol Nascente e Projeto Respeitar.

Houveram discussões e debates e os registros entregues ao 
senhores está sumarizado.

Dessa forma, solicito que em votação aberta os senhores 
aprovem ou não a ata de assembléia anterior,

Dessa  forma,  não  havendo  reparos  a  serem  feitos,  foi 
aprovado por unanimidade a ata da assembléia anterior.

III)          APRESENTAÇÃO  DO  EXPEDIENTE  DA 
EXECUTIVA DOS CONSELHO;

O COMAD dispõe de Câmaras e será enviada a legislação para 
que todos tomem conhecimento.

Expediente da executiva, foram encaminhados ofícios para 
todas  as  secretarias  para  que  confirmasse  ou  indicasse 
conselheiros para representá-los.

Informo aos senhores que participei na TV Bandeirantes, ao 
vivo, de programa sobre aumento da demanda de internação 
involuntária, que em sua totalidade se tornou voluntaria. 
Dessa  forma  entendo  que  à  partir  do  momento  onde  a 
sociedade teve à disposição o serviço disponibilizado pelo 
governo, acorreu ao serviço, interessando-se por internação 
voluntária,   fazendo  com  que  o  governo  busque  mais 
profissionais para atendimento.

Na verdade entendo que é o projeto “Onde Buscar Ajuda?” 
através  da  cartilha  irá  direcionar  os  usuários  e 
familiares.



Dessa  forma,  pela  Executiva,  informo  que  o  COMAD 
confeccionou  e  solicitou  ao  município  a  impressão  de 
Cartilhas, “ONDE BUSCAR AJUDA?”

E nesse momento devemos deixar a cartilha disponível aos 
munícipes e devemos garantir um número considerável por 
volta de 5000, em primeira edição. 

Após debates os Conselheiros debateram onde colocar essas 
Cartilhas.

O Conselheiro Del Bosco, Secretario da Cidadania, ofereceu 
e pediu o apoio do COMAD, noticiando ser de interesse da 
gestão  municipal,  promover  políticas  públicas  efetivas 
sobre drogas, colocando à disposição o Conselheiro Suplente 
Fábio,  para  trabalho   conjunto,  envolvendo  todas  as 
secretarias,  inclusive junto à Secretaria de Educação, 
para  o  que  desde  já,  convida  o  COMAD,  por  seus 
Conselheiros, para ações comuns. 

Debates  sobre  como  distribuir  a  cartilha  foram  feitos, 
sendo priorizado a confecção da cartilha, para programar as 
ações junto à Câmara de Planejamento.  

IV)STATUS DAS CAMARAS SETORIAIS E AÇÃO PERMANENTE;

A seguir o Presidente, explicou a forma de gerenciamento do 
Conselho, as perdas com  a exclusão do Fundo Antidrogas do 
orçamento  de  2013  e  que  espera  que  as  Câmaras  possam 
funcionar em consonância, produzindo projetos em benefício 
da sociedade. 

Após  foi  relatado  sobre  os  Projetos  da  Câmara  de 
Planejamento, com envolvimento da SEDUC sobre: 1) Veterano 
Solidário, 2) Projeto PESCA, 3)SECEPREVE, com  participação 
do COMAD.

Foi  pedido  aos  Conselheiros  que  integrem  a  Câmara 
Planejamento,  para  ações,  no  período  do  carnaval,  no 
período  do  turismo  de  navegação.

Foi também reiterado, estudos relativos de atenção sobre a 
criança filha de usuárias de crack, que apresentam crises 
de  abstinência  e  não  estão  amparadas,  por  políticas 
públicas.

Releva notar, que existe em exercício,  estudo nos  Estados 
Unidos, que pode nortear um pré-projeto para a Câmara de 
Planejamento.Ainda na seqüência a Câmara de Planejamento, 
solicitou  ao  COMAD,  a  promoção  de  ações  no  Mercado 



Municipal de forma a interagir com os usuários e com o 
apoio  da  Guarda  Municipal,  promover  a  segurança  dos 
estudantes locais , bem como das crianças que moram nos 
cortiços que não dispõe de lugar para brincar. 

A Conselheira, representante da SEDUC, declara que não há 
falta de professores nas escolas do Mercado Municipal e 
concorda  com  a  presença  da  segurança  municipal  e  que 
diversas secretarias promovem ações sociais, para que possa 
minimizar os impactos.

A Conselheira Secretaria da Educação, requer, quando da 
entrega de cartilhas nas escolas, que haja, fala  para 
atingir  as  crianças  e  os  pais.  Quanto  ao  ensino 
fundamental,  é  bom  falar  com  os  professores  deve  ser 
informativo.
O Presidente toma a palavra para pedir que após a conclusão 
da cartilha, a Câmara de Planejamento priorize as ações.

O  Presidente,  pediu  a  palavra  para  solicitar  aos 
Conselheiros, que aguardem a entrega da Cartilha por parte 
gestão,  para  então  definir  através  da  Câmara  de 
Planejamento.

V) DELIBERAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA 2013.

O Ano é sempre contemplado de dias de ação, e para tal o 
COMAD tem que operacionalizar junto à gestão municipal tais 
eventos.

É importante notar que este ano o COMAD terá de desenvolver 
a  Semana Municipal Antidrogas, quando deverá ser eleito 
comitê para promoção  das ações necessárias à realização da 
Semana com sucesso. Alerto que este ano independentemente 
das ações do SENAD, deverá ser realizada no mês de maio, 
para que possamos alcançar o público  universitário e o de 
segundo  grau  e  promovendo  junto  com  as  comemorações  do 
SENAD, um evento de vulto.

Não há que deixar de ser dito sobre a Semana do Alcoolismo.
A Semana Antitabaco.
As  universidades  deverão  ser  visitadas  para  que  possam 
colaborar com as campanhas a serem desenvolvidas.
E ficam as reuniões, através de Assembléias Ordinárias, 
serem realizadas nas terceiras sextas-feiras de cada mês, a 
princípio na Casa dos Conselhos.

VI) ASSUNTOS GERAIS

Em assuntos gerais



1) Conselheiro Evandro, vice presidente e participante do 
projeto de  ação permanente, solicita a inversão em sua 
participação tornando-se suplente.
Oferece  a  Casa  Caremis,  comunidade  terapêutica, 
subsidiada  pela  Igreja  Cristo  é  a  Resposta  e  o 
tratamento ambulatorial na Av. Conselheiro Nébias. 
Gostaria de apresentar o Grupo Previna, que trabalha com 
o  livro  “Droga  disfarçada  de  estudante”,  que  foi 
aprovado na SEDUC, no Comad e por todos. 
Gostaria  de  trazer  o  Autor,  para  que  reproduza  a 
apresentação para avaliação dos Conselheiros, faltando 
agendar a data com o psicólogo para reapresentação.
O Presidente, pede à executiva que localize o processo, 
para saber o último despacho.

2) Conselheiro  Solano,  solicita  visita  às  comunidades 
terapêuticas pelo COMAD, CMS e SENAT.
Outra  coisa  importante  é  o  custeio  da  visita  das 
famílias, que não abandonaram seus adictos.
Os dependentes químicos que tem co-dependência de saúde 
mental  são  marginalizados,  os  médicos  dão  um  sossega 
leão e dispensam para casa.Na verdade não existe e no 
Guilherme Alvaro tem que esperar por fila de espeera. Há 
que se ter atenção nos feriados prolongados. È muito 
triste para as famílias. A saúde mental está pedindo 
socorro.
Denuncio como Conselheiro, que tem chefes de unidades 
que debocham de minha cara e eu quero ser tratado com 
urbanidade. 
As pessoas não tem horário para ter crise. Dessa forma 
não há como não haver plantão. Está crescendo a demanda 
com co-morbidade de saúde mental.

3) O Conselheiro Renato, da Secretaria da Saúde, noticia 
que  dá  atenção  especial,  através  da  Rede  Cegonha, 
através do  pré natal à gestante dependente de crack e 
ao  neonato  após  o  nascimento.  Foi  solicitado,  que  o 
Conselheiro, pertencente à Câmara de Planejamento, que 
seja estudado atenção especial ao neonato e após esse 
tratamento para dar atenção ao infante e não ficar só no 
PPP.

4) O Conselheiro Marcelo Vilhanueva, diz que a matéria do 
jornal, que o SENAT da Zona Noroeste está em análise e 
desde  2005,  consta  como  se  existisse,  se  estamos 
preocupados com questão das drogas temos que saber sobre 
o  SENAT  24  horas.  Pedimos  resposta,  pois  não  temos 
tratamento imediato na região.Vale dizer que há verba 
destinada.Peço que o COMAD questione.

5) Conselheiro Vlamir, diz que o SENAT I, não é 24horas e 
não funciona durante todo o tempo e não temos situações 
para  internar  na  hora.Há  necessidade  com  alguma 
dificuldade de melhoria no atendimento.Debates houveram 
sobre  visitas  nas  comunidades  terapêuticas,  quantos 



dependentes estão internados na Comunidade Respeitar e 
na Sol Nascente? Fui levado no deboche e não permito que 
ninguém me desrespeite.
Como houve distorção da pauta, o presidente solicitou ao 
Conselheiro Carlos Solano que o procurasse, para solução 
de dúvidas.
Como  mais  ninguém  se  inscreveu  para  fazer  uso  da 
palavra,  foi  encerrada  a  Assembléia  Geral  Ordinária, 
cuja  ata  foi  redigida  por  mim,  Tania  Mara  Carneiro 
Freire,________________,  e  A  Assembléia  presidida  por 
______________________________, presidente.


