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ATA da 22a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas - COMAD de Santos se reuniu, por meio de
videoconferência, no dia 08 de março com início às 9:15min com os presentes constantes ao final
da ata. Luciana inicia a reunião informando que essa é uma reunião de finalização de um mandato
e que iremos apresentar as deliberações da conferência; a posse dos novos conselheiros; e
realizar a eleição da nova diretoria executiva. 1 - Apreciação e aprovação da Ata da Assembleia
anterior: informa que na convocação de fevereiro foi enviada para os conselheiros a ata de
dezembro e que depois tivemos que cancelar porque a diretoria executiva ficou impossibilitada de
realizar tal AGO, sendo por esse motivo cancelada. Foram então apreciadas duas atas, de
dezembro e janeiro de 2021. Sem nenhuma consideração a se fazer, foi aprovada a ata da AGO de
dezembro. Conselheiros pedem a leitura da ata de janeiro. Sendo assim, Luciana segue com a
leitura da ata e do Termo de Referência para contratação de empresa para realização de
campanha publicitária, com recurso do Fundo Municipal de prevenção e redução de demanda de
álcool e outras drogas de Santos. Jorge questiona sobre a parte da campanha publicitária a ser
realizada utilizada na produção do COMAD, um filme documentário sobre a situação das pessoas
em situação de rua e usuário de drogas moradores de Santos. Luciana relembra que houve no
processo de discussão a sugestão de ampliação da temática incluindo as questões da redução do
estigma de pessoas com problemas relacionados ao uso de drogas, incluindo a questão das
gestantes, da população em situação de rua, da privatização dos serviços, sendo assim sugerida
uma campanha publicitária com vídeos, impressos, pensando em algo mais profissional, não sendo
realizada diretamente pelos conselheiros do Comad. Sendo assim, Luciana coloca em consulta se
os conselheiros concordam com essa disposição do Termo de Referência, se ele contempla o que
foi previsto para realização da campanha publicitária. Aprovada ata de janeiro e o Termo de
Referência. Luciana informa que fará o encaminhamento para elaboração de ofício para o
Ministério Público a investigação desse óbito, citado na ata e a solicitação de abertura de
investigação para secretaria de saúde, bem como do esclarecimento de como pode monitorar os
óbitos da população em situação de rua. 2 - Apresentação e Aprovação da Minuta da
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Resolução Normativa do relatório final XI Conferência; Luciana informa que foi encaminhada
para os conselheiros (as) a apresentação que foi feita na conferência, já anexando as informações
finais,que constarão na Resolução Normativa do que foi deliberado na conferência. Tivemos mais
de 100 (cem) participantes, eleitos 29 (vinte e nove) delegados, 14 (catorze) deles conselheiros do
COMAD e 15 (quinze) eleitos no dia da conferência. Cita as proposições e uma ordem de
prioridade. As propostas foram numeradas e elencadas das mais votadas na consulta pública,
dividindo entre os anos de gestão. Luciana também apresenta o quadro de nova composição do
COMAD 2021/2023, do Poder Público Municipal, informando que faltou o ofício dos representantes
da secretaria municipal de educação. Do Poder Público Estadual e Federal já foram recebidos os
ofícios e da Sociedade Civil o Conselho Municipal de Assistência Social faltou o suplente. Entre os
Movimentos de Organização Sociais e Movimentos de Defesa de Direitos, informa que houve
dificuldade na localização de inscrições por e-mail, e uma decisão a ser tomada acerca da
representação da Organização Vidas Recicladas e da ADESAF. Jorge sugere ouvir sobre o
trabalho de cada entidade para que possa haver uma votação, já que não conhece esses serviços.
Kátia faz um resumo e apresentação sobre a sua entidade, Vidas Recicladas e a parceria com a
Prefeitura na Casa das Anas e Casa Êxodo. Marco Aurélio da ADESAF, apresenta a sua entidade
de luta em defesa dos direitos humanos com os usuários de substâncias psicoativas, Redução de
Danos, esteve sob a gestão por 4 anos o Programa “De braços abertos” pela Prefeitura de São
Paulo. Luciana checa se Marcha da Maconha e FORTUAS estão presentes, verificando um
equívoco de não ter sido enviado email sobre a presente AGO para os presentes na Conferência.
Foi deliberado que ADESAF fica como titular na representação dos Movimentos de Organização
Social e Vidas Recicladas como titular na representação de Movimentos de Defesa de Direitos. fica
também deliberado o convite para a próxima AGO e consulta sobre a suplência nessas duas
representações a Marcha da Maconha e FORTSUAS, presentes na conferência, que
demonstraram interesse nas vagas. 3 - Posse Conselheiros Gestão 2021/2023; Luciana abre
espaço para os novos conselheiros que queiram se apresentar e estavam presentes os
representantes da sociedade civil presentes e das Secretarias Municipais: de Desenvolvimento
Social; de Segurança; de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo; de Cultura; de Saúde.
Tais informa que houve um equívoco na hora das convocações para a AGO, e o email foi somente
para os antigos conselheiros. Foi realizada então a posse dos conselheiros presentes. Na próxima
AGO será realizada a posse dos conselheiros não informados da AGO. 4- Eleição Diretoria
Executiva Gestão 2021/2023: Luciana abre para que os novos conselheiros presentes
apresentem intenções para composição da mesa diretora. Ângelo (suplente-usuário) diz que está
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interessado na vice-presidência e Laura (Titular-Usuário) informa que tem interesse nessa
composição na Presidência. Marco Aurélio (ADESAF) informa que também tem interesse em
compor a mesa sem definição de qual cadeira. Tais levanta a questão se a composição da mesa
deve ou não ser feita com dois participantes da sociedade civil e dois do governo. Luciana
esclarece que na última composição ninguém do governo se prontificou a compor a chapa, que foi
então formada por 4 representantes da sociedade civil. Reafirma que neste momento estamos
fazendo um levantamento para interessados em montar as chapas. Tais também sugere formação
de um grupo de WhatsApp com a nova composição. Na próxima AGO, com a posse dos demais
conselheiros, será reaberta manifestação de disponibilidades e intenções para composição da
mesa diretora e será realizada a eleição. Taís sugere como pauta para a próxima AGO que os
interessados em compor a diretoria executiva apresentem um Plano de Ação do que pretendem
fazer no biênio para que possa ser deliberado em abril 5- Escolha das Câmaras Setoriais;
Luciana informa quais são as câmaras setoriais do comad: de Planejamento; de Legislação; de
Comunicação; além de uma comissão financeira; indicando a importância dessa composição visto
que, nós tivemos uma dificuldade em fazer funcionar essas câmaras diante da pandemias, focando
os esforços em realizar as assembleias ordinárias. Pede que os conselheiros possam pensar nessa
distribuição nessas câmaras, finalizando assim na próxima AGO. Márcia questiona se pode compor
essas câmaras como suplente. Luciana informa que essa composição é aberta para qualquer
conselheiro ou suplente que participar. Márcia se interessa pela câmara de legislação; Francisca
também se coloca à disposição para compor; Karla (Vidas Recicladas) também se mostra
interessada pela câmara de legislação; Natália (SMS) interesse pela câmara de planejamento. Tais
sugere encaminhar para todos o Regimento Interno, a Legislação que Institui o Plano Municipal e a
síntese da Conferência. 5- Cronograma das Assembleias e Reuniões de Câmaras; Luciana
informa que as reuniões de assembleia e das câmaras aconteciam na 2ª segunda-feira de cada
mês, das 9hrs às 11hrs, via online. Deliberada a manutenção do mesmo dia e horário para não
coincidir com de outros conselhos. A próxima AGO já será realizada por plataforma a ser
disponibilizada pela Sepacom. 6 - Assuntos Gerais; Ângelo ressalta sobre a formação do
Facebook do COMAD para que possam conhecer a página criada nessa gestão. Rogério
(Usuário), que está internado em Comunidade Terapêutica em Peruíbe, entra na reunião e Luciana
informa que Rogério estava mandando uma denúncia para o COMAD, que estava em cárcere
privado em uma Comunidade Terapêutica em Peruíbe. Rogério, com a palavra, relata esse fato,
pedindo que a imprensa, a defensoria pública possa ser comunicada sobre esse cárcere e outras
formas de desrespeito. Nathalia (SMS), relata que Rogério está acolhido na Comunidade
Terapêutica Sol Nascente. A DRS IV e FREBRACT incluíram protocolos de prevenção de
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COVID-19, o que inclui uma restrição de circulação. Os usuários não podem entrar e sair, é
necessário ficar no quarto de quarentena, mas como as internações são voluntárias o usuário pode
sair quando solicitar. Rogério pede uma visita dos conselheiros nessa comunidade Sol Nascente
para conhecer os procedimentos. Luciana pergunta se há algum conselheiro interessado em fazer
essa fiscalização nessa CT que é uma conveniada da prefeitura de Santos; também informa que
não se costuma marcar o dia da visita para que possamos ver na realidade como é o dia-a-dia do
local. Será checada disponibilidade de carro para realização dessa visita, para a qual há roteiro do
comad, e normativas estaduais. Os conselheiros Marco Aurélio, Laura, Ângelo, Francisca,
Sardinha (que poderia ir direto porque mora perto), e Marcia Cristina Marreta se mostram
interessados em participar. Daniel lemos informa que gostaria de ir também (pode ir com recursos
próprios). Tais vai verificar a situação da disponibilidade do carro, e o limite de pessoas para a
visita.
7. Encaminhamentos:

● Enviar e-mail para os novos conselheiros que não foram comunicados sobre a AGO de
março;

● Solicitação formal ao CMAS para indicação de suplente;
● Oficiar a OAB para envio de representante;
● Ofício do CMS para continuar representação do conselheiro Jorge;
● Incluir todos os conselheiros eleitos e os que participaram da Conferência para a próxima

convocatória;
● Adequar a nova composição do grupo de e-mails;
● Consulta aos conselheiros sobre a formação do grupo de WhatsApp;
● Enviar por email Regimento Interno, a Legislação que Institui o Plano Municipal e síntese da

Conferência para todos os conselheiros e demais participantes;
● Adicionar e-mail de: cintia.neli.cubatao@gmail.com.

Encerrada a reunião às 11:30hrs e sem mais nada a tratar, a senhora presidente deu por encerrada
a reunião e eu Wilmara Pereira Vasques, 1ª Secretária lavro a presente ata que vai assinada por
mim e pela senhora Presidente.

Participaram dessa Assembleia:

Rosana Dias, Luiz Fernando – Seseg, Marco Aurélio – Adesaf, Elizabeth S Tavares – SECULT,
Daniela Tineo – SEECTUR, André - Vidas Recicladas, Angelo Galdino da Silva – usuário, Jorge
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Viana – CMS, Ricardo Oliveira - UBS Porto, José Sardinha – usuário, Laureci Dias – usuária,
Edilson Martins – usuário, Karla Aita - Vidas Recicladas, Annie Louise Saboya - Conselho Regional
de Psicologia de SP, Daniel Lemos - representando o vereador Marcos Libório, Sônia Regina
Nozabielli. Suplente/Universidade, Nathalia Barros de Andrade- Chefe de seção do CAPS AD ZOI.
Representante da SMS, Wilmara Pereira Vasques 1ª Secretária do COMAD, Lena Costa - Usuários
Marcia Cristina Marreta – CRP, Aurora Fernandez - FORTSUAS, Rogério de Barros Araújo, Cintia
Neli Inacio – CRESS.

Luciana Togni Wilmara Pereira Vasques

Presidente do COMAD 1ª Secretária do COMAD
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