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ATA DA 12º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SÃO 

SEBASTIÃO – COMSOD 

 

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

chamada, às nove horas e quinze minutos, na sala do CREAS, localizada na Rua Ubatuba, 

256, a 12ª Reunião Ordinária do COMSOD – Conselho Municipal sobre Drogas, com a 

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

e deliberação dos assuntos constantes da pauta proposta para esta reunião: 1-Leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior; 2- Apresentação e aprovação de novos conselheiros 

(Art.5º, § 2º do RI); 3 – Reunião com SEGOV – informações e ações; 4- Próximas 

realizações do COMSOD para 2019 (curso, palestras...); 5- PROMSOD (Programa 

Municipal sobre Drogas) – cronograma de ações para conclusão do processo; 6- Elaboração 

de proposta para Orçamento 2010; 7- Cartas Abertas do CONED (2) – conhecimento e 

ação. O Presidente deu boas-vindas aos presentes e perguntou se algum membro teria 

algum assunto para ser inserido na pauta. A conselheira Valéria pediu para acrescentar a 

Avaliação dos eventos realizados, palestra e peça de teatro, havendo concordância do 

Plenário.   Em seguida fez a apresentação do novo conselheiro titular, representante da 

OAB,  o Sr. Renato Itaquicé Teixeira Soeiro da Silva e informou que a suplente será a Sra. 

Ana Paula S. do Nascimento, que não pode comparecer; informou a indicação da Secretaria 

de Saúde,  o Sr. Bruno César Silva Santos, substituindo a senhora Marcia Guimarães Corrêa 

da Silva; informou os novos indicado da Secretaria de Segurança  Urbana, a qual teve  todos  

os membros substituídos, como conselheiros titulares Rodrigo de Moura Sales e Antônio 

Carlos Ribeiro Jr. e suplentes André Luiz dos Santos e Fabiano Yoshimitu Nakashima. O 

conselheiro João Baptista Fernandes Filho sugeriu encaminhar documento para o Centro 

de Convivência Polvo solicitando indicação de novo membro devido às ausências da 

conselheira Rosalina Dirce Martins Duarte. O presidente Sr. Ivaldo Sampaio de Freitas 

comentou que ela havia informado que se ausentaria por um período determinado, Sr. João 

Batista irá confirmar com a mesma. Também foi apontado que deverá ser encaminhado 

ofício para a Cia. Docas solicitando indicação de substituto para a suplente Michelle Fontana 

Alves que solicitou desligamento por não estar mais trabalhando naquela empresa. A seguir 

passou-se para a leitura da ata que foi aprovada com algumas ressalvas: alterar o endereço 

do local da reunião que é o CREAS e inserir que a apresentação dos trabalhos referentes 

aos Eixos Prevenção e Reinserção foram aprovados pelo Plenário, após algumas 

alterações. Dando sequência, o Presidente informou sobre a reunião com o Secretário de 

Governo, Sr. Reinaldo Alves Moreira Filho,  na qual estiveram presentes o Presidente e os 

conselheiros Nilma Regina Barbosa, André Luiz Rocha Pierobon e João Baptista Fernandes 

Filho. Os objetivos desta reunião: apresentar os membros do Comitê REMSOD; informá-lo 

da existência de decreto e de portaria oficializando e nomeando o Gestor do Fundo 

REMSOD; apontar as dificuldades em criar o Fundo REMSOD na Receita Federal e da 

abertura da respectiva conta bancária; informar sobre os ofícios encaminhados para a 

Secretaria da Fazenda sem resposta até aquela data e que a falta destas providências 

impediu de serem inseridas nos carnês de IPTU informações aos contribuintes sobre a 

doação de valores para este fundo. O conselheiro André sugeriu que fosse verificado se a 
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o registo na Receita Federal e abertura da conta somente a Secretaria da Fazenda pode 

executar ou se há possibilidade de contratar um contador para estas providências. A 

conselheira Valéria sugeriu reenviar o ofício e todos os conselheiros aprovaram a proposta 

acrescentando da importância de ser entregue em mãos ao Secretário da Fazenda. O 

segundo assunto tratado com o secretário foi sobre recursos para os eventos programados 

pelo COMSOD para este primeiro semestre de 2019: 1) Palestra de Romina Miranda com o 

tema “Até que as drogas nos separe” a ser apresentada para pais e educadores; 2) Palestra 

de Roberto Meier com o tema “Dependência tecnológica” para adolescentes e adultos; 3) 

Palestras de Ricardo Blanco com  o tema “Dependência Química. As escolhas são suas e 

as consequências também” para adolescentes; 4) Curso DENARC com o objetivo de formar 

multiplicadores e informar equipes técnicas das Secretarias da Educação, Saúde, Sedes, 

Esporte, Turismo e FUNDASS. Outro assunto tratado foram as propostas do grupo de 

trabalho para elaboração do PROMSOD, item constante no item 4 do TAC; foi conversado  

sobre a criação pelo Prefeito do Comitê Gestor com os membros das secretarias indicadas 

no TAC, por autoridades relacionadas com o tema, como as Polícias Civil e Militar, OAB e     

pelo COMSOD. Para isso, o secretário Reinaldo sugeriu que o COMSOD faça o convite 

para as autoridades e ele fará com as secretarias. A conselheira Andréia se ofereceu para  

agendar um horário com o delegado da polícia civil, o comandante da polícia militar e a 

promotora de forma possibilitar ao Presidente do COMSOD e outros membros na condução 

deste assunto. Foi esclarecido que, para dar sequência aos trabalhos desenvolvidos pelo 

COMSOD, segundo o que consta no TAC,  o Comitê Gestor é responsável por aprovar a 

minuta do PROMSOD, após essa aprovação é que se fará a apresentação para 

comunidade, em seguida a apresentação oficial numa audiência pública e por fim 

encaminhamento ao prefeito. A conselheira Valéria questionou a qual secretaria ficará 

vinculado as propostas apresentadas pelos grupos de trabalhos e o presidente informou 

que,  de acordo com a legislação e regimento interno,  à Secretaria de Governo. Para 

concluir a proposta será preciso acrescentar justificativa e diagnóstico ao plano, e o 

presidente sugere a composição de um grupo para elaborar o documento e se manifestou 

em participar; indicou a conselheira Valéria e o nome da conselheira Carla Brasil, o que foi 

aprovado pelo Plenário. O presidente também colocou que outro assunto tratado na 

conversa com o secretário foi o orçamento para 2020. Apontou que o Comitê REMSOD 

precisa ser reformulado por conta do conselheiro Mauro José Morando de Oliveira ter se 

desligado do COMSOD e sugeriu o nome do ouvidor Rodrigo Moura Sales, novo conselheiro 

indicado pela secretaria, para substituí-lo, também aprovado pelo Plenário. O Presidente 

fará este encaminhamento junto ao conselheiro. Seguindo a pauta foi falado das Cartas 

Abertas enviadas aos membros do COMSOD para leitura prévia, na qual aponta a 

manifestação contrária do CONED sobre o conteúdo do referido documento. Este assunto 

veio para a pauta do COMSOD para que os membros deliberem sobre a posição que o 

COMSOD deverá tomar. O conselheiro João Baptista Fernandes Filho explicou o que é uma 

carta aberta  que é um modelo de carta (texto epistolar) que tem como principal 

característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre 

determinado assunto, é  um veículo de comunicação coletiva, ou seja, é destinada a várias 

pessoas (algum público, sindicatos, representações, comunidade, etc.); sendo que o 
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destinatário e o remetente da carta aberta não são seres individuais e por isso, ela é 

diferente das cartas pessoais. Sobre a carta que fala da redução de imposto para baratear 

o preço de venda do tabaco foi consenso dos conselheiros em  acatar a sugestão do 

Presidente de ser elaborada uma carta aberta para a população sebastianense com base 

na carta encaminhada pelo CONED. A conselheira Valéria sugeriu fazer a impressão da 

carta para que possa ficar à disposição dos cidadãos em postos e escolas. Foi sugerido 

confecção de cartazes e impressão de cinco mil folders. A conselheira Suelen sugeriu criar 

um grupo de trabalho que fique responsável pela comunicação/divulgação dos eventos e  

também pelo agendamento de horário na rádio, o que foi aprovado pelos membros. Sobre 

o item incluído na pauta por sugestão da conselheira Valéria - Avaliação dos eventos 

realizados – a palestra proferida por Vinicius Marinatti foi apontada ser específica para a 

área da saúde, trouxe uma nova visão sobre as comunidades terapêuticas, quebrou 

algumas resistências, ainda há muitos técnicos contrários a estas intervenções. Sobre o 

teatro “AINDA”, o conselheiro Leandro fez somente a colocação de não ter tido a 

participação de funcionários da educação, a conselheira Valéria respondeu que houve 

demora no retorno da SEDUC de quantas pessoas participariam, havia necessidade urgente 

em disponibilizar as vagas para demais secretarias; sobre o conteúdo a avaliação feita é 

que foi longa e chocante. 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, sete de maio de dois mil e dezenove. 

 


