
 
 

ATA DA 13º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, teve inicio em segunda chamada, 

às nove horas e quinze minutos, na sala do CREAS, localizada na Rua Ubatuba, 256 a 13ª 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:. 1º Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

2º Substituição e aprovação de novos conselheiros (Art.5º, § 2º do RI); 3º Relatório de Atividades 

COMSOD 2018; 4º Próximas realizações do COMSOD para 2019 (curso, palestras); 5º 

PROMSOD (Programa Municipal sobre Drogas) – cronograma de ações para conclusão do 

processo; 6º Elaboração de proposta para Orçamento 2020. A reunião foi iniciada com a antecipação 

do item 2º da pauta - o Presidente dando boas-vindas aos presentes e a apresentação dos novos 

membros Sr. Fabiano Yoshimitu Nakashima da Guarda Civil Municipal (GCM), Sra. Andreia Oliveira 

representante da Polícia Militar, Sr. Ana Paula do Nascimento representante da OAB. Também foi 

saudado o Conselheiro Tutelar Sr. Rafael, presente na condição de participante convidado.  Ainda 

sobre o item 2º da pauta  foi concluído pela emissão de ofícios para Companhia Docas e CCTI Polvo 

solicitando indicação de membros em substituição aos representantes suplentes destas instituições. 

Sobre o item 1º da pauta, foi feita a leitura da ata reunião anterior em que, após algumas correções 

de grafia de nomes,  foi aprovada por unanimidade. Quanto as pendências da ata aprovada, a 

conselheira tutelar Andreia sugeriu a realização de reunião com a promotora Dra. Janine justificando 

ser importante para que ela conheça os trabalhos desenvolvidos pelo COMSOD e a importância 

dele, sugeriu que seja solicitado o agendamento por ofício. Sobre o oficio ao Secretário da Fazenda 

cobrando posição quanto a criação de CNPJ do Fundo REMSOD na receita Federal e a abertura de 

conta bancária, foi entregue em mãos e recebeu atenção do Dr. Marcos, auditor da Prefeitura 

Municipal de São Sebastião, que se colocou à disposição para ajudar a desenrolar este processo 

junto ao Secretário da Fazenda e outros responsáveis. O Dr. Marcos, imediatamente ao pedido do 

Presidente do COMSOD,  mobilizou o Secretário da Fazenda, Diretores de Departamento e o  Gestor 

do Fundo REMSOD, o Sr. Denilson. Foi uma reunião bem produtiva, o Dr. Marcos fará um 

acompanhamento do processo o que deixou o Presidente Ivaldo bem confiante que agora o 

processo terá um final próximo. O sr. Ivaldo explicou aos conselheiros que este fundo é 

importantíssimo e que somente após a sua regularização é que haverá possibilidade de repasse de 

doações por meio das filipetas que serão inseridas no carnê do IPTU 2020. A seguir passou-se para 

item 3º da pauta referente ao Relatório de Atividades do COMSOD 2018. O Presidente informou que 

este item é uma exigência regimental e foi encaminhado ao Ministério Público, ao Gabinete do 

Prefeito e à Câmara Municipal,  com cópia para a Secretaria de Educação. Sobre o item 5º da pauta 

o presidente propôs e ficou decidido o prazo de sessenta dias para concluir o PROMSOD; que após 



 
 
apresentado e aprovado por este Plenário será apresentado ao Comitê Gestor de Políticas Públicas 

sobre Drogas, comitê este a ser criado por meio de decreto e que será composto pelo Comandante 

da PM, Delegado Seccional, Presidente da OAB e representantes das Secretarias de Educação, 

Saúde, Assistência Social, Segurança e COMSOD. Após aprovação por este Comitê Gestor o 

PROMSOD será apresentado à comunidade por meio de três fóruns regionais, na Costa Norte, 

Centro e Costa Sul,  por último apresentado à toda sociedade por meio de Audiência Pública. Após 

este processo será entregue ao Sr. Prefeito com solicitação de transformá-lo em lei municipal. Foi 

sugerido de ser incluído a Defensoria Pública no Comitê Gestor o que foi aprovado. A seguir passou-

se para o item 6º da pauta, Planejamento Orçamentário para 2020. O Comitê REMSOD é o 

responsável pela elaboração do planejamento, o qual deverá ser entregue à  Secretaria de Governo 

ainda neste mês de junho, devido ser a data limite estabelecida pelo Secretário de Governo. O 

Presidente sugeriu que os membros do Comitê REMSOD busquem orientações do Gestor Sr. 

Denilson. Também foi estabelecido o prazo de dez dias para ser elaborado o plano orçamentário, 

assim que pronto será feita uma convocação extraordinária para aprovação. A seguir passou-se 

para o item 4º da pauta. O  Presidente informou que o próximo evento será no dia 26/06 , a palestra 

da Sra. Romina Miranda, às 20 horas no SINDIPETRO, e pediu aos conselheiros envolvimento na 

divulgação. O conselheiro Leandro propôs a criação de um link que será disponibilizado para os 

grupos para inscrição antecipada dos participantes o que dará possibilidade de controle da 

quantidade tendo em vista o número de 160 assentos no local. Foi sugerido fazer a divulgação na 

FATEC, ETEC e FASS. O conselheiro Frederico se disponibilizou a fazer a divulgação na FASS. O 

conselheiro André sugeriu divulgar no Radar Litoral. Também foi sugerido para que a divulgação 

seja feita em igrejas que fazem trabalho com dependência. A conselheira Andréia Hiraoka sugeriu 

convidar o GEV e a associação de pastores de igrejas evangélicas. Também foi sugerido fazer 

convites em escolas particulares.  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, onze de junho de dois mil e dezenove. 

 

 


