
ATA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS,  REALIZADA EM 28  DE FEVEREIRO DE 

2.014. 18ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA GESTÃO 2012/2014.

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2.014, reuniram-se às 9:00 horas, em ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA,  os  Senhores  Conselheiros  do  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  POLÍTICAS 

PÚBLICAS  SOBRE  DROGAS,  convidados  e  munícipes,  conforme  assinaturas  no  Livro  de 

Registro Presença e de Atas, nas dependências cedidas pela Casa de Participação Comunitária, sito 

na  Av.  Rei  Alberto  I,  n.  119,  após  a  Composição  da  Mesa  Diretora  dos  Trabalhos,  conforme 

convocação para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovação da ata da Assembléia Geral Ordinária  anterior;

2. Apresentação do Expediente da Executiva do Conselho;

3. Status das Câmaras Setoriais;

4. Eleição do 2º. Secretário e Vice Presidente da Diretoria Executiva do Conselho;

5. Relatos do Grupo de Trabalho da Conferência Municipal sobre Drogas:

6. Assuntos Gerais.

Abertos  os  trabalhos,  foi  anunciado  pelo  presidente  que  a  assembleia  seria  gravada,  feita  a 

Composição da Mesa, presidiu os trabalhos o Conselheiro Presidente, pelo segmento da Polícia 

Federal, Francisco Artur Cabral Gonçalves, que convidou a mim, primeira secretária Tânia Mara 

Carneiro Freire, representante da OAB de Santos, para secretariá-lo. Por não haver “quorum” no 

momento da abertura para deliberações, o Presidente, determinou a inversão dos itens de pauta, para 

que fosse atendido o item 2 da mesma.

Item 2- Informando sobre o expediente da executiva: Foi pedido ao Conselho para fazer parte do 

Grupo Técnico de Trabalho Vida Urgente, para preservação da vida por ações educativas, visa a 

participação dos jovens em favor dos jovens. A participação do COMAD seria de promover ideias. 

Após  debates,  foi  alertado que  o  CMDCA (Conselho Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 

Adolescente) tem numerário e há fundo do SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) 

se houver apresentação do projeto. O Presidente noticia que chegaram alguns ofícios em resposta: 

1-  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  sobre  o  CAPS AD Infanto  Juvenil.  2-  Solicitação  sobre  os 

Termos de Cooperação Técnica, os quais estão à disposição na Casa de Participação. 3- Na próxima 

assembleia, os conveniados pela Prefeitura comparecerão para informes e/ou prestação de contas. 4- 

Quanto  a  formação  do  COMAD,  foi  apresentado  parecer  técnico  pela  advogada  da  Casa  de 

Participação.  Assim o parecer  não aconselha o estabelecimento na composição,  da presença de 

representantes de Conselhos dentro de Conselhos. Após debates, os Conselheiros pedem a presença 

da  parecerista  para  reavaliação  da  composição  do  COMAD.  Foi  pedido  que  a  Câmara  de 

Legislação, costure com a advogada da Casa a fim de apresentar as alterações. 5- A mudança da 
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denominação do Conselho está na Câmara para votação, a informação foi prestada pelo vereador 

Sadao Nakai. 6- Quanto ao Fundo, encontra-se no Departamento Jurídico. 7- A Semana Municipal 

de Prevenção sobre Drogas está definida no período de 26 a 31 de maio. 8- O presidente pede quem 

puder auxiliar na construção da Semana, favor apresentar suas indicações. As secretarias envolvidas 

são SEMES (Secretaria Municipal de Esportes) e SEDUC (Secretaria Municipal de Educação), com 

projeto de concurso de vídeos e cartazes.

Verificado o quórum, como havia a  presença dos  conselheiros,  passou se ao  item 1,  da pauta, 

aprovada a ata de assembleia com ressalva para mudança da palavra sugestão. Foi aprovada por 

unanimidade.

Passou-se  ao  item  3 da  pauta,  a  Câmara  de  Planejamento  noticiou  que  foram  discutidos  o 

planejamento  da  Conferência,  deixando  o  relatório  para  o  item  5,  da  pauta.  A Câmara  de 

Comunicação apresenta relatório através do Presidente. O COMAD, deverá entrar em contato com 

as  Universidades,  através  dos  cursos  de  Marketing  e  Publicidade,  para  criação do logotipo  do 

Conselho. Após debates, justificativas e votação, ganhou por 9 a 5, sendo definido o contato com as 

universidades, visando a criação do logotipo do COMAD, aumentando o diálogo com os estudantes. 

A Câmara de Legislação apresenta relatório sobre a construção de dois projetos de lei  a serem 

apresentados em assembleia: um visando a não exposição de propaganda e marcas de cigarros em 

locais de venda e o segundo projeto de lei, implicando em multa municipal, para o estabelecimento 

ou autônomo que vender bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Passando para o item 4 da pauta, para preenchimento das vagas de 2º Secretário e Vice-Presidência. 

Foram feitos agradecimentos aos Conselheiros Evandro e Luana com as homenagens do COMAD. 

Assim foram ouvidos os conselheiros e instados a se candidatarem para o período de fevereiro de 

2014  a  julho  de  2014,  na  primeira  assembleia  após  a  Conferência.  Candidataram-se  e  foram 

aclamados  por  unanimidade,  Nicola  Margiotta  Júnior  para  o  cargo  de  2º.  Secretario  e  João 

Inocêncio Correia de Freitas para Vice-Presidência.

A seguir, passado para o item 5 da pauta, a discussão foi separada o material das agendas das pré 

conferências e formalizado o esboço do regimento interno da Conferência. Foi informado que a 

Semana Municipal de Prevenção às Drogas envolverá a prática de esportes aproveitando a Copa do 

Mundo de Futebol que se realizará no Brasil. Quanto ao tema da Conferência, foram apresentadas 

as opções: 1 - Ação preventiva para proteção para uma vida; 2 – Drogas: Propostas e desafios para a 

sociedade; e 3 - Sociedade e Governo construindo o Plano Municipal de Políticas sobre Drogas. 

Dessa forma, explica o Presidente, a ideia é envolver sociedade e governo no plano de políticas para 

Santos. Foi colocado em votação, sendo que os Conselheiros, após debates optaram criaram o tema: 

“Propostas e Desafios para Sociedade e Governo”. O Presidente explica que o regimento interno da 

Conferência está com a programação pronta e a Câmara de Planejamento ficará responsável por sua 
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finalização,  mas  será  preciso  apoio  de  outros  conselheiros,  devido  a  programação  das  pré-

conferências  que deverão ser  realizadas  até  fim de abril,  para que em maio,  o Conselho possa 

recepcionar os dados das pré-conferências e preparar a Conferência. A Comissão deverá preparar o 

local da realização da Conferência. O Presidente explicou que o regimento é explicativo e todas as 

informações estão previstas. Pediu a participação dos conselheiros, que se encontram convocados 

nesta data, para que compareçam no dia 11 de março, às 9:00 horas para conclusão do regimento 

interno e preparo das pré-conferências. As entidades que participaram das últimas pré-conferências, 

tais como Bom Prato, Senat e outras, serão comunicadas para que todos participem.

Passando para Assuntos Gerais, foi chamado Renato Pastorello para prestar esclarecimento sobre 

as  atividades  da Secretaria  de Saúde,  sobre o  novo cronograma do “Plano Crack”.  Que assim 

informa: Os dois “Consultórios na Rua” já estão funcionando, a equipe está completa, com três 

técnicos de enfermagem, psicólogo e vai haver adesão do programa “Mais Médicos”. Explicou a 

forma  de  funcionamento  e  número  de  funcionários.  Foi  requerido  que  a  Secretaria  de  Saúde 

apresente  por  escrito  a  evolução  do  cronograma.  Informa  que  o  segundo  consultório  está 

funcionando onde há demanda. Será ainda criado o terceiro. A dificuldade está na composição das 

horas (20 ou 30 horas) dos profissionais. Noticia que o Município está propondo convênio com a 

Beneficência Portuguesa para a criação de dez leitos clínicos, de desintoxicação, com anteparo de 

médicos  e  medicamentos  para  a  doença  e  comorbidades,  inclusive  como  o  de  reposição  de 

vitaminas, será garantido pelo município. A liberação dos leitos será municipal e não do hospital. Os 

leitos serão do município e ainda faltam dez leitos, pelo Programa Crack, que estão sendo buscados. 

Sobre o CAPS AD da Zona Noroeste, a entrega será atrasada. A nova previsão de entrega é para 

julho de 2014.  A composição dos  recursos  humanos (da equipe)  está  em estudo, com recursos 

existentes, foram contratados sete psiquiatras e outros da área de saúde foram contratados pela Lei 

650. O Senat (Seção Núcleo Atenção a Tóxico-Dependente) da Orla está sendo pesquisado para 

uma  casa,  próximo  ao  Orquidário,  já  na  modalidade  de  exigência  de  leito  de  internação.  A 

dificuldade hoje é de adulto e infanto- juvenil,  o Ministério da Saúde estuda como favorecer o 

Município com recursos. Sobre convênios com as Comunidades Terapêuticas, foi feito convênio de 

10 (dez) leitos femininos no Guarujá, disponibilizado através de recursos do Programa Crack, que a 

comunidade, aceita gestantes com crianças até um ano. “Queremos” programar visitas surpresas às 

comunidades  terapêuticas,  com  equipe  do  COMAD,  com  entrevista  a  usuário  de  Santos.  Foi 

solicitado pelo Presidente expedição de ofício à Secretaria de Saúde, para que forneça os termos do 

convênio. Uma pessoa da sociedade civil  presente pede fiscalização dos leitos do PAI (Polo de 

Atenção Intensiva  em Saúde Mental),  como escopo da Secretaria  de  Saúde e  do COMAD, ou 

convidar alguém do PAI para explicação sobre os leitos para saúde mental. Perguntado sobre o 
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Programa Recomeço, o representante informa que quem paga é o Estado de São Paulo, através de 

transferência de recursos da Febract (Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas).

O  Conselheiro  Carlos  Solano apresenta  restrição  às  instalações  estruturais  do  Recanto  Vida, 

contratado  pelo  Estado,  que  receberá  munícipes.  O  Presidente  oferece  o  modelo  de  visitas  a 

comunidades  terapêuticas.  O  Vice-Presidente requer  seja  oficiado  aos  parceiros,  relatório  de 

atividades dos serviços prestados por eles. O Presidente reitera o pedido a SMS, que apresente o 

cronograma de atividades.  O Conselheiro  Marcelo Vilhanueva noticia  sobre programa lançado 

pelo Estado, de reinserção social ao usuário de crack. Os conselheiros debatem sobre os programas 

do  município  e  pedem que o  representante  verifique  se  o  Município  será  contemplado. Como 

ninguém pretendeu fazer uso da palavra, o senhor presidente agradecendo os trabalhos, encerrou a 

Assembleia, determinando a expedição de ofícios. Declaro a lavra da ata de assembleia por mim 

secretariada,  que  assino,  ______________________________,  presidida  pelo  Presidente,  que 

também apõe sua assinatura _______________________________________.
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