
 
 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 
SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, teve início em segunda 

chamada, às nove horas e trinta minutos, no prédio do CREAS, sito à rua Ubatuba nº 256, 

com a presença dos conselheiros conforme lista de presença anexada a esta ata. O 

Presidente Ivaldo Sampaio de Freitas deu início saudando aos presentes e apresentando a 

pauta a seguir para ser discutida e delibera nesta reunião: 1. Leitura, apreciação e 

aprovação da ata da reunião anterior; 2.   Apresentação das propostas dos Grupos de 

Trabalhos para o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas - PROMSOD para análise 

e aprovação pelo Plenário; 3.   Informações sobre as atividades programadas pelo GT 

Planejamento das Atividades do COMSOD para 2019. 0 Presidente solicitou que a 

Conselheira Nilma Barbosa procedesse a leitura da Ata da reunião anterior que, depois de 

lida, foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 2 da pauta o Presidente concedeu 

a palavra à Conselheira Valéria, que passou a expor as propostas constantes do estudo 

feito, identificados como Eixo – Tratamento/Recuperação e Eixo Cuidado. O trabalho 

apresentando em forma de planilha, com os campos Diretriz, Ação, Órgão Responsável e 

Período de Implementação devidamente preenchidos com informações detalhadas, foi 

amplamente debatido, surgiram algumas dúvidas e sugestões o que resultou em pequenos 

ajustes de redação ficando pendente a dúvida quanto a garantia de leitos hospitalares se 

hoje é atendido pelo hospital ou pelo UPA, a conselheira Carla irá verificar e trazer a 

informação. No Eixo Cuidado foi levantada a dúvida quanto a competência da (VS) 

Vigilância Sanitária para a fiscalização de vendas de bebidas alcoólicas para crianças e 

adolescentes, sendo que o Presidente ficou responsável em fazer esta consulta. A 

conselheira Andréia Hiraoka levantou a questão sobre se fazer cumprir o Artigo 243 do ECA, 

sobre incriminar o adulto, pois hoje quando a criança e ou adolescente são pegos portando 

ou fazendo uso de bebidas alcoólicas apenas são detidos e o adulto que o acompanhava 

dispensado. Terminada a apresentação dos trabalhos pela Conselheira Valéria foi concluído 

por consenso pela aprovação do mesmo. Dando continuidade à reunião o Presidente 

passou os seguintes informes aos Conselheiros: apresentação da peça “Ainda”, com o ator 

Marcos Caruso, no Teatro Municipal, no dia 20/03/2019, às 15 horas; as vagas para 

participação foram rateadas entre Educação, Saúde, Cultura, Assistência Social e 

Entidades. Valeria informou que convites serão distribuídos por cada um dos conselheiros 

representantes destas secretarias, as Entidades pelo Ivaldo, cuja lista deverá ser enviada 

até sexta-feira, 15 de março para ela. Ofícios serão providenciados pela Presidência do 

COMSOD convidando os Secretários e Diretores, Prefeito, autoridades. Também deverá 

ser divulgado pelo whatsapp com arte que está sendo providenciada pela Comunicação da 

Prefeitura. O Presidente solicitou aos conselheiros para reservarem em suas agendas o dia 

17/04/19 para a palestra do Sr. Pablo sobre o Programa Recomeço. Nada mais havendo a 

relatar, às 12 horas, eu, Cecília Ramos de Freitas junto com o Sr. João Batista Fernandes 

Filho, designados pelo Presidente para secretariar esta reunião, lavramos a presente ata, 

cuja Lista de Presença, parte dos registros desta reunião, será anexada. São Sebastião, 

doze de março de dois mil e dezenove. 


