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ATA DA 14º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

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

às nove horas e quinze minutos, na sala do CREAS, Rua Ubatuba, 256, Vila Amélia, a 14ª 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal sobre Drogas (COMSOD), com a presença dos con-

selheiros 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 -Substituição e aprovação de novos conselheiros (Art.5º, § 2º do RI), 3 -

Realizações do COMSOD para 2019 (curso, palestras), 4-PROMSOD (Programa Munic. sobre 

Drogas)–posição atual,. O Presidente deu boas-vindas aos presentes e em seguida iniciou a 

reunião com o item 2 da pauta apresentando os novos conselheiros representantes da Secre-

taria de Segurança Pública, Srs. André Luiz dos Santos e Antônio Carlos Ribeiro Junior 

GCMM/Guarda Mirim, Sra. Viviane Cristina de Paiva GCM/Ouvidoria. Em sequência, conforme 

o item 1º da pauta, foi feita a leitura da ata reunião anterior pela conselheira Mirela, a qual, 

após algumas correções, foi aprovada. Sobre o 3º da pauta o Presidente informou que a pa-

lestra da Romina Miranda, com o tema Codependência, devido não haver tempo hábil para o 

cancelamento, foi realizada mesmo sem ter sido liberada verba pela Secretaria de Educação. 

Para cobrir o custo de R$ 1.000,00 foi  passado sacolinha entre os presentes com arrecadação 

de apenas R$ 180,00, o restante de R$ 720,00 foi pago pela instituição Amor-Exigente. As 10 

palestras do Prof. Ricardo Galhardo Blanco que seriam feitas nas 10 escolas do Fundamental 

I para alunos de  oitavo e nono ano, foram reprogramadas para o mês de agosto. O curso do 

DENARC também foi acertado com os delegados daquele departamento a reprogramação 

para setembro. O item 4 da pauta a pedido do Presidente a Conselheira Valéria informou que 

está faltando a parte descritiva do PROMSOD, como: apresentação, justificativas e dados es-

tatísticos. Há uma equipe constituída por ela, Ivaldo e Carla que estão com a incumbência de 

executar esta tarefa. Ivaldo conseguiu com o Comandante da GCM uma reunião no Centro de 

Operações Integradas – COI para a quinta-feira, dia 04 de julho, para obtenção de dados es-

tatísticos sobre drogas no município, a Conselheira Márcia informou que o CAPS está organi-

zando os prontuários e em breve poderá apresentar os dados daquele órgão. Valéria informou 

que outros órgãos serão consultados para obtenção de dados, como: Polícia Militar, Polícia 

Civil, Secretarias da Saúde e Assistência Social. Sobre o item 5 da pauta o Presidente solicitou 

que o Conselheiro João Batista Fernandes, Coordenador do Comitê REMSOD  fizesse a apre-

sentação da planilha contendo a proposta orçamentária do COMSOD para 2020 com os even-

tos planejados, como: capacitação dos conselheiros, participação dos conselheiros em reuni-

ões e encontros do CONED SP, visitas técnicas de membros do COMSOD a conselhos de 

outras cidades, palestras, campanhas, confecção de cartazes, com os respectivos custos, to-

talizando de R$ 52.960,00, sendo aprovado pelo Plenário. A pedido do Presidente a Conse-

lheira Nilma fará a redação da apresentação deste Planejamento Orçamentário. Nada mais 

havendo a relatar, eu, Cecília Ramos de Freitas, devido ausência dos secretários, fui desig-

nada pelo presidente para lavrar esta ata, cuja Lista de Presença, parte dos registros desta 

reunião, será anexada. São Sebastião, dois  de julho de dois mil e dezenove. 

 


