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ATA  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS,  REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2.016 -  GESTÃO
2014/2016 – 20ª. AGO DA GESTÃO 2014/2016.
Ao 31 dia do mês de maio de 2.016, reuniram-se às 09h00 horas em segunda chamada,
em  ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA,  os  Senhores  Conselheiros  do  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  POLÍTICAS  SOBRE  DROGAS,  convidados  e  munícipes,  conforme
assinaturas no Livro de Registro Presença e de Atas, nas dependências cedidas 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. Leitura e deliberação da Ata da Assembleia Geral Ordinária anterior;
2. Relatos das Câmaras Setoriais;
3. Relatos da Diretoria Executiva;
4. Assuntos Gerais.
A assembleia foi iniciada com o vice presidente informando ao colegiado sobre a ausência
da presidente na reunião deste mês, pois está tratando de interesses do Conselho. Citou
a data de hoje, dia 31 de maio, Dia Mundial sem tabaco e passou ao item 1 da pauta:
leitura e aprovação da ata da assembleia anterior, em que foi apontada correção à
linha 70, "centro de saúde" e não hospital  e à linha 83 "fiscalização da Comissão de
Saúde Mental". Sem mais, a ata foi aprovada. A pedido dos presentes, passou-se ao item
3 da  pauta:  relatos da diretoria  executiva,  com a  1ª  Secretária,  Dra.  Tânia  Freire
informando sobre  o  ofício  nº  091/2016  Câmara  Municipal,  em que  envia  ao  COMAD
projetos de lei pertinentes à temática do conselho, ao que a colaboradora Luci Freitas
destaca a  necessidade de equipe técnica  na Casa  de Participação  Comunitária  para
acompanhamento destes. O vice presidente lembra o colegiado que este foi um pleito dos
conselheiros  ao vereador  Cacá Teixeira,  quando esteve presente para explanação do
projeto  de  lei  nº  3220/2015,  e  sugere  que  outros  conselhos  também  tenham  a
possibilidade deste importante intercâmbio de informações.  Dra.  Tânia destaca o bom
trabalho realizado pela  Prefeitura de Santos com o Dr. Rodolfo Arantes do Nascimento
visando a redução do uso do tabaco. Sr. Bonifácio Filho sugere palestra com Dr. Rodolfo,
ao que Dra. Tânia informa que a presidente já entrou em contato com o médico, porém há
dificuldade devido ao horário das assembleias do COMAD. Sem mais, passou-se ao item
2 da pauta: relatos das câmaras setoriais: o relato foi feito pela 2ª Secretária, Mariana
Munayer, informando que as câmaras se reuniram juntas novamente para finalização do
Plano Municipal e informou que na reunião deste mês houve apresentação da SEDES,
com  a  conselheira  Jade  Veloso,  abordando  a  questão  de  emprego  e  renda.  Foi
novamente pedida a presença maciça dos conselheiros nas próximas reuniões conjuntas
de  câmaras  para  que  os  trabalhos  avancem e  possam ser  finalizados  o  mais  breve
possível.  Sem mais  a  acrescentar,  passou-se  então  ao  item  4  da  pauta:  assuntos
gerais,  momento  em  que  Luci  pede  a  palavra  e  solicita  envio  de  ofício  à  SECOR
alertando  sobre  o  Dia  Mundial  Sem  Tabaco  e  a  ausência  de  qualquer  informação
referente ao tema no Diário Oficial de Santos, ao que Dra. Tânia sugere proposição de
confecção de caderno especial na publicação referente à data, o que foi aprovado pelo
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colegiado. Sr. Carlos Solano tem a palavra e informa que esteve no CAPS AD – Centro de
Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, e levou à Marta Priolli a questão da necessidade de
substituição dos representantes usuários do sistema público de saúde, os quais não tem
comparecido às assembleias. Dra. Tânia informa que foi o próprio Sr. Décio Mardegan
quem se candidatou à vaga. Sr. Solano pede atualização sobre o pedido do conselho de
suspensão  de  eficácia  da  lei  nº  3220,  ao  que  a  diretoria  executiva  informou que  irá
procurar o presidente a Câmara Municipal para fazer o pedido de suspensão de eficácia
da referida lei. A conselheira Luana Li Yi NG convida a todos para participar do evento
DestinAção Criança, que acontecerá no SESC no dia 07 de junho à partir das 18h com
entrada franca e diz contar com a presença de todos e aproveita a palavra para elogiar o
espetáculo "Ainda" e o conselho por ter trazido os espetáculos, mas sentiu a falta de
maior participação dos conselheiros. Sr. Bonifácio tem a palavra e também diz ter gostado
muito de ambos os espetáculos e considera o espetáculo "Ainda" muito pertinente aos
jovens  e  suas  famílias  e  sugere  novas  apresentações,  ao  que  a  diretoria  executiva
lembrou  ser  a  segunda  vez  que  os  espetáculos  são  trazido  à  Santos.  Aproveitou  o
momento oportuno para dizer que considera positivo o conhecimento da tramitação dos
projetos de lei alinhados à temática do conselho. O vice presidente agradece a todos os
presentes nos espetáculos e informa que a questão da criação do Fundo do COMAD está
em tramitação na Câmara Municipal e informa também sobre o decreto nº 7447 de 20 de
maio de 2015, que dispõe sobre o estabelecimento de diretrizes e restrições, aplicáveis
no exercício de 2016, para as despesas e especifica no âmbito do poder executivo e
informa a importância do conhecimento deste por todos. Sem mais, o vice presidente
Flávio Santana encerrou a assembleia e eu, segunda secretária Mariana Munayer, lavrei a
ata.
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