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ATA da 4a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA   

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD de Santos se 
reuniu, por meio de videoconferência, no dia 09 de agosto com início às 9:15 
min com os presentes constantes ao final da ata, onde foram tratados os 
seguintes pontos de pauta: 1 - Apreciação e aprovação da Ata da 

Assembleia anterior;. 2 – Orçamento e contratação da empresa 

publicitária, Convite para participação da empresa Flor do Sal;  3 - 
Ofícios pendentes, Audiência pública. 4 – Devolutiva sobre a formação 
das Câmaras. Iniciada a reunião e não tendo sido enviadas as atas das 
assembleias anteriores, decidiu-se que serão enviadas as duas atas e 
apreciadas na próxima reunião. ,A empresa Flor do Sal foi convidada à pedido 
da Presidente Laura Dias para participar da reunião, uma vez que a empresa 
ganhou a concorrência para realização do projeto de publicidade. A Sra. Carla 
esclarece que a empresa vencedora havia sido a Mundo Cão, com o valor de 
R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), de menor valor, porém, a 
empresa encerrou suas atividades  e, a vencedora passou a ser a Flor do Sal 
com orçamento apresentado no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o 
segundo menor valor. A representante da empresa, Sra Catarina apresenta a 
empresa, em conjunto com o Sr. Vinícius Salgado e a proposta de criação do 
vídeo, making off, com a participação de usuários, cartilha com informações 
para divulgação da proposta de interesse do Comad. Sr Jorge pontua que a 
participação dos usuários da saúde mental também seria de importância para 
esse projeto de divulgação ampla, para esclarecimento da população sobre os 
serviços oferecidos pelo município às pessoas em situação de rua. Taís 
reforça a importância de divulgação da oferta dos serviços e seus estigmas, 
ressaltando, também, a relevância da participação popular e a manutenção 
desses serviços públicos. Jorge propõe que se ressalte as condições que 
levam esses usuários ao uso desses serviços, construindo um vídeo de 
esclarecimentos e informaçóes à população. Sra. Catarina levanta a 
necessidade de um cronograma para início das ações considerando o prazo 
necessário para entrega desse material. Vinícius solicita a indicação das 
pessoas, usuários e não atores, que se disponibilizem a participar desse 
projeto. Discutiu-se o prazo para entrega desse material. Taís esclarece que 
esse prazo é de 90 (noventa dias) à partir da formalização da proposta para 
tramitação dentro das Câmaras. Para agilização da contratação e para que 
não aconteca nenhum atraso nos trabalhos, a proposta foi aprovada e, à partir 
da assinatura da declaração de aceite da proposta,  pela presidência, enviada 
à Projur para análise, os trabalhos poderão ser iniciados, seguindo, assim, a 



tramitação normal. Sr. Ubaldo, convidado, solicita esclarecimentos sobre 
tempo, roteiro e ações publicitárias. A empresa Flor de Sal esclarece sobre 
esses trabalhos que serão efetivados, solicita lista da rede de serviços, 
usuários e convidados que desejam participar. Por deliberação desse 
Conselho, ficou aprovado, por unanimidade a Empresa Flor de Sal para 
realização desse projeto de divulgação. O terceiro item da pauta sobre os 
ofícios pendentes, Sra. Luciana esclarece que existe a necessidade de 
levantamento de todas as pendências sem respostas ou com respostas 
insuficientes para retomada de novos encaminhamentos. Sra Laura sugere 
uma provocação de atuação dos Conselhos sobre Políticas de álcool e drogas 
dos outros municípios da Baixada Santista. Taís esclarece sobre a atuação 
limitada do Comad. Sra. Taís propõe consulta com o Condesb e 
sensibilização com as demais cidades sobre a importância da atuação dos 
Conselhos de políticas sobre álcool e drogas. Sra Luciana levanta a 
possibilidade de contato com os demais Conselhos através do Conselho 
Estadual e se coloca à disposição para compartilhar o contato da responsável 
para futura aproximação. A Sra. Tânia, da DRS, confirma a existência de seis 
(6) Caps Ad, dos nove (9) municípios da Baixada Santista. Tirado 
encaminhamento de email para levantamento dos Conselhos atuantes na 
Baixada Santista, ao Conselho Estadual – Coned. Próximo item de pauta: 
formação das Câmaras, foram assim compostas: Legislativa: Carla Martinez, 
Ilka, Luciana e Jesse; Planejamento: Gigi, Marco, Francisca e Luiz Fernando 
Carvalho; Comunicação: Ângelo, Carlos - Ka Silva, Jorge e Rosa; Financeira: 
Jorge, Carla, Edmir e Kelly Galleto. Tais orienta sobre a importância da 
formação dos grupos para comunicação e reuniões dessas Câmaras. Sr 
Jorge pede informações sobre audiência pública sobre a retirada dos bebês 
das mães em situação de rua e Sra. Luciana esclarece que, durante o período 
pandêmico, o número apresentou uma crescente e os dados da Vara da 
Infância aponta muitos encaminhamentos para adoção desses bebês. Reforça 
a importância de priorizar essa Audiência dada a gravidade da situação. A 
senhora presidente da por encerrada a reunião às , 11:03 horas e eu, Rosana 
Salvador Dias, 2ª Secretária lavro a presente ata que vai assinada por mim e 
pela senhora Presidente. 
 

Participaram dessa Assembleia: 

Laureci Dias, presidente do Conselho Municipal de políticas sobre álcool e 

drogas (COMAD), Luciana Togni - Instituição de Ensino, Rosana Dias – 

Secretaria de Desenvolvimento Social – 2ª Secretária do Comad, Carlos Aguiar 

da Silva  - Movimento de Defesa de Direitos (Marcha da Maconha),  Francisca 

Eliene – Representando Entidade de Recuperação, Carla – Representante do 

Governo (Gabinete do Prefeito), Profª Sônia Regina – Instituição de Ensino, 

Jorge Viana – Representante da sociedade civil(CMS), Ilka Costi, Taís Aguiar – 

Representante da Secretaria de Governo, Marco Torres, Arrasa Prosperidade, 

Ciro Moraes, Jesse Camarati Reis, Kelly Galleto, Rafael Ferreira de Souza, 

Rosa Cavaco, Ubaldo Andrade Jr, Gigi Louise, Cintia Neli Inácio, Ka Silva, 

Miriam Andrade – representante DRS, Marco Aurélio, Tânia – representante 

DRS IV – Saúde Mental, Luiz Fernando – representante da Secretaria de 

Segurança – Seseg,  



 
 
Justificativas –  

 

 

 

              Laureci Dias                                                            Rosana Dias 

              Presidente do COMAD            2ª Secretária do COMAD 
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