
 
 
ATA DA 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SÃO 

SEBASTIÃO – COMSOD 

 

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

chamada, às nove horas e quinze minutos, no CREAS, localizada na Rua Ubatuba, 256, a 

10ª Reunião Ordinária do COMSOD – Conselho Municipal sobre Drogas, com a presença 

dos conselheiros conforme lista de presença anexada a esta ata, para discutirem e 

deliberarem sobre os assuntos constantes da pauta proposta para esta reunião: 1 - Leitura, 

apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Apresentação de novos 

conselheiros; 3 – posição da apresentação da Peça “AINDA”; 4 – Palestra dia 17/04 – Pablo 

Kurlander; 5 – Apresentação, análise e aprovação dos trabalhos do GT 

Prevenção/Reinserção Social. O Presidente deu boas-vindas aos presentes, foi feita a 

leitura da ata a qual foi aprovada sem ressalvas. O Presidente apresentou Frederico S. 

Mazzuca e Mirela Cristina Ramos do Rego vieira como novos membros do conselho em 

substituição as conselheiras Rosana de Souza Freitas e Denilde Lima dos Santos Lima 

representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano – SEDES; e 

comunicou que enviou ofícios para a Policia Civil, Polícia Militar, Associação Comercial, 

Secretaria de Segurança Urbana, Secretaria da Saúde, Secretaria de Turismo e OAB para 

que essas entidades e secretarias pudessem nomear novos substitutos representando-os. 

Também explicou sobre as faltas justificadas mesmo após as reuniões e informou as 

ausências dos conselheiros André Luiz Rocha Pierobon, Suelen Cristina Bezerra Júlio e 

Vania Cavalcante da Silva. O presidente falou da palestra no teatro no dia 17 de abril às 

08h30 – sobre isso foi colocado pela conselheira Kátia que haverá a participação dos 

diretores das escolas municipais e, aqueles que conseguirem, levarão também um pai ou 

responsável. O presidente explicou sobre o termo de colaboração do governo estadual e 

governo federal com as comunidades terapêuticas com repasse mensal para atendimento 

gratuito aos dependentes, o estadual é o Programa sendo gerido pela FEBRACT – 

federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. A conselheira Carla explicou sobre a 

contrapartida do município  como a cessão do carro para levar o dependente; e explicou 

que não há especificamente um número de vagas definidas, o que existe são comunidades 

terapêuticas referenciadas para o nosso do município. A proposta da palestra é apresentar 

o trabalho das comunidades terapêuticas constantes deste termo de colaboração do estado.  

Foi falado da peça teatral que foi remarcada para o dia 22 de abril as 15h e as vagas já 

totalmente preenchidas. Conforme a pauta foi feita a apresentação  pelo conselheiro 

Leandro, dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo,  referentes aos Eixos Prevenção e 

Reinserção Social, uma apresentação de aproximadamente cinquenta minutos, o qual foi 

aprovado pelo Plenário com pequenas sugestões e adaptações, as quais foram realizadas 

de imediato com a aprovação de todos. Ao final foi sugerido e aprovado pelo Plenário que 

a proposta elaborada pelo COMSOD seja apresentada para um comitê a ser criado pelo 

Poder Público antes de ser apresentado à comunidade por meio de fóruns regionais e 

audiência pública. 

Nada mais havendo a relatar, eu, Kátia Maria Furtado Sampaio, lavrei a presente ata, 

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

dois de abril de dois mil e dezenove. 


