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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2.016 - GESTÃO 2014/2016 – 21ª.
AGO DA GESTÃO 2014/2016.
Ao 24 dia  do  mês  de  junho  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. Apreciação do Projeto de Lei nº 02/2016, aprovado pela Câmara Municipal em 20/06/2016,

que  dispõe  sobre  a  Criação  do  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  de  Ações  de
Prevenção e Redução de demanda de Álcool e outras Drogas de Santos;

3. Apreciação  e  deliberação  da renovação  do convênio  do Centro Comunitário  da Praia
Santa Cruz dos Navegantes;

4. Relatos das Câmaras Setoriais;
5. Relatos da Diretoria Executiva;
6. Assuntos Gerais.
A assembleia foi iniciada com o vice-presidente agradecendo a presença de todos e com o item 1 de
pauta: leitura e aprovação da ata da assembleia geral de mês anterior, que foi aprovada por
unanimidade.  Seguiu-se  com o  item  2  da  pauta:  apreciação  do  projeto  de  lei  nº  02/2016,
aprovado  pela  Câmara  Municipal  em  20/06/2016,  que  dispõe  sobre  a  criação  do  Fundo
Municipal de Desenvolvimento de Ações de Prevenção e Redução de Demanda de Álcool e
outras  Drogas  de  Santos.  Foi  informado  ao  colegiado  a  sensibilização  feita  junto  à  Câmara
Municipal, o que resultou em sua aprovação por unanimidade e agora segue para aprovação pelo
prefeito, o que deverá acontecer em breve. O projeto de lei foi disponibilizado para o colegiado e
Dra. Tânia Freire elucidou a todos quanto à legislação referente ao fundo, salientando que a gestão
deste  será  feita  pela  Secretaria  Municipal  de  Defesa  da  Cidadania  -  Secid,  com  o  COMAD
fomentando projetos diversos de prevenção. Salientou também que o impacto da criação do fundo é
zero  para  o  município.  A  colaboradora  Luci  Freitas  cita  que  deveria  ter  sido  enviado  aos
conselheiros cópia do projeto de lei de criação do fundo e volta a requisitar equipe técnica para a
Casa de Participação Comunitária. Dra. Tânia lembra a vitória do conselho com a criação do fundo
e  seu  foco  na  pessoa.  O  vice-presidente  sugere  envio  de  ofício  de  agradecimento  a  todos  os
envolvidos, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Dra. Tânia lembra da presença da
diretoria executiva em sua presença e na da presidente em veículos de comunicação diversos para a
divulgação do fundo. Seguiu-se para o item 3 da pauta: Apreciação e deliberação da renovação
do convênio do Centro Comunitário da Praia Santa Cruz dos Navegantes. Foi feita a leitura do
relatório da visita,  balizado pela RDC 29 em que foi salientada a excelente estrutura física das
novas  dependências  da  referida  comunidade,  que  conta  com segurança  24h e  completa  equipe
técnica. Ao final da leitura do relatório, Luci pede a palavra e questiona a forma como o relatório foi
elaborado, ao que Dra. Tânia informou se basear em questionário elaborado com 150 perguntas, que
foram contempladas em texto mais leve do que em formato de perguntas e respostas. Foi então
colocada  em votação a  renovação  do convênio  com esta  comunidade,  o  que  foi  aprovado  por
unanimidade  pelo  colegiado.  A seguir  passou-se  ao  item  4  da  pauta:  relatos  das  câmaras
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setoriais: a  relatora  Renata  de  Oliveira  informou  de  nova  reunião  realizada  em conjunto  das
câmaras de relações públicas e planejamento,  citando o baixo quórum e pedindo que ausências
sejam justificadas.  Informou sobre nova reunião conjunta de câmaras para elaboração do plano
municipal a ser realizada em 27 de junho e pede a presença maciça dos conselheiros para sequência
dos trabalhos. Na sequência passou-se ao item 5 da pauta - relatos da diretoria executiva: o vice
presidente inicia citando os já apresentados projeto de lei nº 02/2016 que dispõe sobre a aprovação
do fundo e processo de renovação de convênio com a Comunidade Terapêutica Centro Comunitário
da Praia de Santa Cruz dos Navegantes e agradece a cobrança feita pelos conselheiros quantos às
demandas  para  que  estas  sejam  atendidas.  Dra.  Tânia  cita  ofícios  expedidos,  nº  014/2016  à
coordenadora  de  Saúde  Mental  Danielle  Rufino,  pedindo  fiscalização  técnica  do  Centro  de
Diagnóstico  do  CEB  30  de  julho,  Ofício  nº  015/2016  à  SECOR  –  Secretaria  Municipal  de
Comunicação e Resultados, requisitando matéria no Diário Municipal alusiva ao Dia Mundial sem
Tabaco e ofício nº 017/2016 ao Sr. Eustázio Pereira, reiterando o pedido de envio ao COMAD dos
relatórios  trimestrais  encaminhado ao grupo executivo  federal  e  estadual  do Programa Crack é
Possível  Vencer.  A presidente  então  informa  ao  colegiado  a  impossibilidade  de  realização  da
assembleia ordinária de julho no dia 22 conforme calendário anual do conselho em decorrência da
passagem da  tocha  olímpica  na  cidade  e  coloca  em votação  alteração  desta  para  a  sexta  feira
subsequente, dia 29, que foi aprovada pelo colegiado. A seguir foi dado início ao item 6 da pauta:
assuntos gerais - Genesis Robson informou sobre o interesse do COMAD do município do Guarujá
em obter  intercâmbio com nosso conselho para adquirir  experiência  para criação de seu fundo
municipal. O conselheiro Décio Mardegan justifica sua ausência das assembleias do COMAD por
ter realizado tratamento de saúde e lembrou a todos da publicação Jornal Caps News, sugerindo à
câmara  de relações  públicas  que envie  aos  conselheiros.  A conselheira  Luana Li  Yi  Ng reitera
convite para o Seminário de Boas Práticas de Prevenção em Políticas sobre Drogas, a ser realizado
dia 29 de junho em São Paulo e espera que com a aprovação do fundo haja financiamento de
projetos de prevenção em forma de resolução normativa. Sr. Carlos Solano lembra sobre a presença
do vereador Cacá Teixeira para explanação sobre a lei nº 3220/2015, que dispõe sobre a venda de
cerveja nos estádios do Município, e pergunta sobre como está o pedido de perda de eficácia da lei,
ao que a diretoria informou que o prefeito está de acordo com o pleito do conselho e que a questão
se  encontra  com  o  departamento  de  assuntos  legislativos.  A assessora  do  vereador,  Virgínia,
presente na assembleia, levará a questão à ele. O vice-presidente agradece a presença do Sr. José
Francisco, conselheiro tutelar da zona leste e lembra sobre o prêmio Prefeito Amigo da Criança,
lembrando da participação de diversas Secretarias nesta conquista. A diretoria agradece a presença
do Dr. Francisco Garrido na assembleia e o parabeniza pelo excelente trabalho de apreensão maciça
de drogas que contribui para o bem-estar social e enaltece o trabalho do conselho. Sem mais, a
presidente Maria Tereza Di Spagna Lobo Lozano_____________________ encerrou a assembleia e
eu, 2ª secretária Mariana Munayer, lavrei a ata.
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