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ATA DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

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

chamada, às nove horas e dezoito minutos, na sala do CREAS, Rua Ubatuba, 256, Vila Amélia, 

a 15ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal sobre Drogas (COMSOD), 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. Item 1-Leitura e aprovação da 

ata da reunião anterior; 2-Substituição e aprovação de novos conselheiros (Art.5º, § 2º do RI); 

3-Apresentação do CAPS AD (atribuições, competências, equipe) por Carla Brasil e Márcia 

Muniz; 4-Informações sobre andamento dos processos: a) Planejamento Orçamentário 2020; 

b) Abertura de Conta Bancária; c) Filipetas nos carnês do IPTU 2020; d) Comitê Gestor sobre 

Drogas; e) PROMSOD; 5) Palestras pendentes Prof. Ricardo Blanco; 6) Curso DENARC. O 

Presidente deu boas-vindas aos presentes e iniciou a reunião com o item 2 da pauta com a 

apresentação dos novos conselheiros Sr. Diogo Francisco de Brito e do Sr. Vanderlei            

Paglianrini Filho, ambos representantes da Polícia Civil. Ficou uma dúvida se ambos serão os 

novos conselheiros representando aquela instituição ou se o Dr. Vanderlei será o indicado para 

compor o Comitê Gestor de Políticas sobre Drogas do Município continuando a Thereza 

Cristina de Carvalho na condição de suplente do Sr. Diogo. O presidente irá consultar a DISE  

para esclarecimentos. Em seguida conforme o item 1 da pauta foi feita a leitura da ata pela 

conselheira Sra. Mirela, a qual foi aprovada com correção do valor da palestra da Sra. Romina. 

Considerando a representante da Saúde que faria apresentação do CAPS AD, o Presidente 

passou para o Item 4 da pauta, alínea a) Planejamento Orçamentário 2020: O Presidente 

informou que foi pessoalmente efetuar a entrega do ofício com o planejamento ao Diretor 

Administrativo da SEDUC, Sr. Márcio que elogiou nosso trabalho e nos garantiu que tudo iria 

correr bem e dentro do prazo. Na véspera desta reunião novamente entrou em contato com o 

Sr. Márcio que disse que tudo correu conforme já havia garantido, que nossas previsões foram  

inseridas no planejamento da SEDUC, criadas as rubricas orçamentárias e já está de posse 

da SEFAZ; alínea  b) Abertura de Conta Bancária: após algumas informações conflitantes, 

fomos informados que o banco devolveu o pedido devido algumas inconsistências. O 

Presidente irá pessoalmente à SEFAZ para esclarecimentos sobre responsáveis pela conta e 

assinaturas de cheques, que é a dúvida principal; alínea c) Filipetas nos carnês do IPTU 2020, 

o Secretario Sr. Lobato já encaminhou nosso pedido à Divisão de Cadastro, órgão responsável 

pelas providências de emissão dos carnês de IPTU; a funcionária Sra. Camila informou que o 

Chefe da Divisão está de férias e que o processo está sob sua mesa com pedido de  prioridade. 

A conselheira Sra. Viviane sugeriu que se faça uma boa divulgação e sensibilização para a 

contribuição espontânea dos R$10,00 no IPTU. O Sr. Presidente convidou-a para fazer parte 

da equipe de divulgação o que foi aceito por ela; alínea d) Comitê Gestor sobre Drogas – o 

presidente informou que aceitaram o convite para participar do Comitê Gestor o Comandante 

da PM – Capitão Gonsales, o Delegado Seccional também recebeu muito bem nosso convite 

e se comprometeu em indicar um Delegado, provavelmente o Dr. Vanderlei, também aceitou 

participar a Presidente da OAB – Dra. Jaqueline, a SEDUC indicou o Professor Leandro, pela 

SEGUR temos o aceite do Comandante da GCM – Sr. Mauro. Faltam então os representantes 
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das Secretarias de Governo, da Assistência Social, da Saúde, cujos convites ficaram na 

responsabilidade do Secretário de Governo – Sr. Reinaldinho. Quanto ao diagnóstico este será 

o primeiro item a ser tratado com o Comitê Gestor. O diagnóstico sobre drogas no município é 

uma pendência do TAC assim como o primeiro passo para o Município efetuar a adesão ao 

Programa Recomeço Estadual. Enquanto não há o diagnóstico o GT resolveu coletar os dados 

existentes na PM, Polícia Civil, GCM, Saúde (CAPS AD, UBS, UPA, PSF), Assistência Social 

(CRAS e CREAS) e Educação. O Comandante Mauro abriu uma facilidade para coletarmos 

dados estatístico na GCM nos apresentando o GCM Prado, responsável pelo COI, o qual já 

providenciou uma planilha com registros de ocorrências dos últimos três anos. Também serão 

enviados ofícios para solicitar dados ao Delegado Seccional, para Secretaria de  Assistência 

Social, Secretaria de Saúde e secretaria de Educação. A Conselheira Valéria sugeriu que pode 

ser feito uma identificação dos serviços socioassistenciais e qual tipo de oferta por demanda. 

A Conselheira Valéria irá providenciar a minuta do ofício para a SEDES. A Conselheira Carla 

irá ajudar na minuta do ofício para a SESAU. Ficou marcado uma reunião do GT Conclusão 

do PROMSOD para sexta-feira 14h, com Carla, Ivaldo e Valéria. A conselheira Nilma 

acrescentou que o foco da violência, da saúde, da assistência somente é real com pesquisa 

de rua. A conselheira Sra. Vania passará dados de um curso que o Conselho Tutelar fez. A 

Conselheira Mirela salientou que é da Assistência Social a competência para efetuar a adesão 

ao Programa Recomeço e que, portanto, cabe à SEDES o financiamento da contratação de 

empresa ou elaboração de convênio com universidades para elaboração do diagnóstico e 

estatística sobre drogas do município. Alínea e) PROMSOD: O Presidente informou que oitenta 

por cento do PROMSOD está concluído, faltando apenas vinte por cento que se referem a: 

apresentação, justificativas e dados estatísticos. Após conclusão será apresentado ao Comitê 

Gestor e, em seguida, para a  comunidade em geral por meio de três fóruns regionais: Costa 

Norte, Costa Sul e Centro. O próximo passo será a aprovação pela sociedade por meio de 

audiência pública, para depois então, ser entregue oficialmente ao Sr. Prefeito para as 

providências pertinentes. O presidente comentou que com esta providência uma grande parte 

do TAC passa a ser atendida, motivo pelo qual a nossa proposta de PROMSOD deve ser muito 

bem acolhida pelo Prefeito. Continuando o Presidente explicou sobre o TAC e frisou que a 

nossa preocupação é com a necessidade de uma política municipal sobre drogas para melhor 

qualidade de vida de nossa sociedade sem estar preocupado em atender o TAC já que essa 

obrigação é do Poder Público. 5) Palestras pendentes Prof. Ricardo Blanco – à véspera desta 

reunião o Presidente recebeu informações da SEDUC que o processo estava na reta final para 

liberação da verba. As dez palestras em 10 escola públicas do Ensino Fundamental II, para 

alunos do 8º e 9º ano, estão programadas para o período 19 a 21 de agosto. 6) Curso DENARC 

– o Presidente informou que está previsto para setembro o curso do DENARC, entretanto, 

devido ausência de informação sobre a assinatura do Termo de Compromisso, acha que não 

vai ser realizado. Tem havido cobranças dos delegados do DENARC responsáveis pelo  curso 

as quais ele tem repassado para a SEDUC. Por fim o item 3 da pauta: - Apresentação do CAPS 

AD (atribuições, competências, equipe) foi efetuada apenas pela Coordenadora de Saúde 

Mental e Conselheira Carla Brasil devido a Conselheira Márcia Muniz ter se ausentado. A 

Conselheira informou a realidade de sua equipe hoje, 1 ajudante, 1 enfermeira, 1 assistente 

social, 1psicólogo, 1 psiquiatra. A assistente social terá diminuição de carga horária no CAPS 
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AD devido a realocação das demais Assistentes Sociais para outras secretarias, ficando o 

CAPS desfalcado parcialmente dessa função. Comentou que casos de internação de 

dependentes químicos em comunidades terapêuticas é somente em último caso, primeiro é 

tentado tratar localmente com os serviços oferecidos pelo município. A maior dificuldade de 

tratamento é de adolescentes, para chegar ao serviço, de cada 10 apenas 02 procuram. O 

Governo Estadual por meio de investimento do BID construiu um novo prédio no bairro da 

Topolândia para o CAPS I. Quanto o CAPS AD, será construído no bairro do Jaraguá o que 

prejudicará muito os usuários da Costa Sul do município. Todos aplaudiram a apresentação 

sobre os serviços do CAPS AD. O Sr. Presidente agradeceu a conselheira Carla. Ficou 

marcado para a próxima reunião de setembro a apresentação dos serviços: CREAS e 

Conselho Tutelar, e para a reunião de outubro a GCM e a DISE. Nada mais havendo a relatar, 

eu, Cecília Ramos de Freitas, devido ausência dos secretários titular e suplente, fui designada 

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

será anexada. São Sebastião, seis  de agosto de dois mil e dezenove. 


