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ATA DA 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

Aos 10 dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, teve início em segunda 

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

a 16ª 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- Apresentação do Gestor REMSOD, informações sobre 

movimentações financeiras e arrecadação de doações pelo carnê do IPTU 2020; 3- 

Apresentação do CREAS – pela Coordenadora Valéria da Costa; 4- Apresentação do 

Conselho Tutelar – pela Conselheira Vânia Cavalcante; 5) Palestras Prof. Ricardo Blanco – 

posição atual; 6) Oficialização de manifesto do COMSOD referente construção do CAPS AD 

no Jaraguá. O presidente iniciou a reunião com o item 1 da pauta, pediu que a Conselheira 

Mirela fizesse a leitura, a qual, após pequenas correções foi aprovada. O Conselheiro André 

interveio com uma proposição de acréscimo de mais um item na pauta referente a questão 

apresentada na reunião passada sobre a construção do CAPS AD no bairro do Jaraguá, 

proposta aprovada pelo plenário sendo inserido como item 6. A seguir o Presidente justificou 

o atraso do Sr. Denilson e a Conselheira Valéria, responsáveis pelas apresentações dos itens 

2 e 3 da pauta, e passou para o item 4 – Apresentação do Conselho Tutelar. A Conselheira 

Vânia Cavalcante iniciou sua apresentação informando que o Conselho Tutelar de São 

Sebastião está dividido em dois núcleos: Costa Norte/Centro e Costa Sul. O da Costa 

Norte/Centro está estruturado com 5 conselheiros, 2 auxiliares administrativos, 1 vigia, 1 

auxiliar de serviços gerais e 1 motorista. O da Costa Sul também com 5 conselheiros, 1 vigia, 

1 auxiliar de serviços gerais, 1 motorista, 1 secretária para atendimento de telefone, está sem 

auxiliares administrativos, apenas com 1 estagiário o que torna deficiente o atendimento. 

Informou que para a eleição de conselheiros deste ano, em outubro, houve alteração, além da 

prova já existente, cada eleitor votará em apenas um candidato. Esclareceu que as atribuições 

do CT estão mais relacionadas em requisitar serviços e fiscalizar locais onde estejam sendo 

atendidas crianças e adolescentes, como: hospital, creches, casa de acolhimento. Outra 

atribuição é a prestação de contas para a comunidade dando retorno dos serviços prestados 

pelo CT. O CT precisa da comunidade e da parceria dos técnicos de Saúde, Assistência Social 

e Educação, tem que ter um bom relacionamento para ter mais eficiência na prestação de seus 

serviços. Os conselheiros tem que conhecer com clareza os serviços ofertados pelo município 

relacionados com os atendimentos do CT para evitar conflitos e atropelos, como por exemplo: 

CAPS I e AD, UPA, PSF, e outros. O conselheiro precisa ser neutro nos atendimentos, livre de 

julgamentos. Para terminar comentou que a população tem que ter conhecimento detalhado 

do que o conselho Tutelar faz. O presidente agradeceu a conselheira Vânia a qual foi saudada 

pelo plenário. A seguir passou para o item 2, com o Sr. Denilson se apresentando como 

servidor de carreira, lotado na Secretaria de Planejamento como Diretor de Orçamento, 

nomeado Gestor do Fundo REMSOD em fevereiro de 2019. Informou que logo que convidado 

pelo Presidente do COMSOD procurou tomar conhecimento da legislação sobre o fundo e 

constatou algumas inconsistências a serem sanadas para adequação. A primeira etapa foi 
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regularizar com reemissão de decreto e emissão de portaria de nomeação do gestor, criar o 

CNPJ na Receita Federal e a conta bancária específica para o Fundo REMSOD. Após estas 

etapas foi criado a estrutura orçamentária para 2020 com base na previsão elaborada pelo 

COMSOD. No final de agosto foi entregue à Câmara  Municipal o projeto de lei LOA 2020 com 

espaço para o Fundo REMSOD com detalhamento das rubricas para receitas e despesas. Foi 

orçado com valor inicial de R$ 47 mil o que poderá ser suplementado caso as doações superem 

esta sigla. Esclareceu que, embora orçado em R$ 47 mil, a movimentação financeira só poderá 

ocorrer quando houver entrada física de dinheiro na conta bancária e até o total do saldo. 

Informou que o Corpo de Bombeiros pleiteou também captação de recursos nos carnês do 

IPTU a exemplo do COMSOD, o que implicará numa divisão na arrecadação. As filipetas terão 

códigos de barra específicos o que identificará as receitas para a contabilidade que a cada 

final de mês levantará os valores recebidos e fará as transferências para as respectivas contas 

bancárias. Outra forma de captação de recursos é o COMSOD fazer eventos em parcerias 

com as secretarias as quais arcam com os custos de seus orçamentos, independente do Fundo 

REMSOD. O trabalho do Gestor será acompanhar mensalmente a movimentação financeira 

da conta bancária e prestar contas ao Comitê REMSOD o qual, após análise e aprovação 

apresentará ao Plenário do COMSOD para aprovação. Respondendo a questionamento o Sr. 

Denilson informou que a verba que não for gasta no ano não retorna ao tesouro municipal pois 

pertence ao Fundo REMSOD, ficará acumulada para uso nos anos subsequentes. Também 

questionado sobre assinatura de cheques ele respondeu que, de acordo com a legislação, 

será assinado pelo Prefeito e Secretário da Fazenda. O Presidente Ivaldo alegou que as leis 

de criação do COMSOD e do Fundo REMSOD, assim como os decretos, não fazem nenhuma 

menção sobre assinatura de cheques, onde está estabelecido que a assinatura dos cheques 

será do Presidente e Gestor é na Portaria 166/2019. O Sr. Denilson irá analisar a legislação e, 

se for possível legalmente, irá propor revisão da lei ou decreto, em consonância com a portaria. 

Perguntado se o COMSOD perde autonomia na liberação de pagamentos de despesas, o Sr. 

Denilson respondeu que sim, mas em todos os processos sempre terá que haver liberação por 

parte do executivo, conforme legislação. Esclareceu que o procedimento para contratações, 

como por exemplo de palestrantes, o COMSOD efetuará por meio de ofício à SEDUC, com 

uma antecedência mínima de pelo menos 30 dias, mencionando da existência de recursos 

próprios no Fundo REMSOD. A Seduc irá montar todo o processo e os respectivos 

encaminhamentos internos. O Presidente agradeceu ao Sr. Denilson pela apresentação, 

também fez um agradecimento pela disponibilidade e boa vontade com que ele, 

voluntariamente, aceitou o convite para ser Gestor do Fundo REMSOD. Sr. Denilson foi 

saudado pelo Plenário. A seguir, conforme o item 3 da pauta, a Conselheira Valéria iniciou sua 

apresentação informando diferença entre CRAS e CREAS. O Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) conta com 3 unidades no município, sendo Centro, Costa Norte e 

Costa Sul, destina-se à Proteção Social Básica.  Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), tem apenas uma unidade para todo o município, localizado na 

região central, destina-se à Proteção Social Especial de Média Complexidade. Tem 3 tipos de 

serviços: a) PAEFI direcionado à família com situação de violação de direito (violência 

doméstica, negligência, maus tratos, abandono, violência sexual, situação de rua de crianças 

e adolescentes, a questão de gênero, trabalho infantil). Vias de acesso: encaminhamentos do 
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Conselho Tutelar, Promotoria Pública e Disk 100, Vara da Infância, Escolas e o PSF. Apenas 

o caso de violência doméstica é porta aberta, ou seja, a pessoa busca direto o CREAS. No 

PAEFI existem em média 250 famílias em atendimento sistemático, sendo a grande maioria 

de crianças e adolescentes. De acordo com a legislação cada CREAS comporta 80 famílias, 

portanto já justifica a necessidade de mais um CREAS no município. Para melhor 

acompanhamento destes casos são realizadas reuniões de Rede todas as quartas-feiras para 

discussão destes casos, sendo a 1ª quarta-feira na Costa Norte, para os casos daquela região; 

a 2ª na região Central e as 3ª e 4ª na Costa Sul. Enfatizou que 80% dos casos de violência 

doméstica estão relacionados ao caso de drogas, seja pelo tráfico, seja pelo uso abusivo ou 

dependência química. Existe uma dificuldade quanto ao quantitativo da equipe. Receberam 4 

novas colegas Assistentes Sociais que vieram da Saúde e estão se apropriando da legislação 

da assistência social e dos serviços devido estarem há anos numa demanda de saúde. 

Distribuição da equipe:  2 Assistentes Sociais que cobrem a região de Boracéia a Toque-Toque 

Pequeno, 2 de Toque-Toque Grande a São Francisco e 2 da Praia das Cigarras ao Canto do 

Mar. Maior concentração de casos são de origem dos bairros do Itatinga, Olaria e Topolândia. 

b) Medida Socioeducativa aplicada especificamente pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, 

para adolescentes que cometeram infração leve, passam pela Liberdade Assistida (LA) ou 

Prestação de Serviço. LA tem prazo mínimo de 6 meses, tem hoje em média 30 adolescentes 

cumprindo LA que tem que comparecer semanalmente ao CREAS, tem seu desempenho e 

frequência escolar acompanhado, participação em cursos profissionalizantes. Não tem 

nenhum adolescente em Prestação de Serviço, o Juizado quase não utiliza desta pena. C) 

Atendimento Emergencial a População em Situação de Rua, seria realizado por um Centro 

POP que não temos aqui. O serviço é executado por apenas 1 assistente Social. É porta aberta 

e são atendidos apenas aqueles que vem procurar o serviço. O que se oferece é um banho, 

uma refeição, segunda via de documento, roupa. Atende-se também imigrante, ou seja, 

pessoas que estão por passagem no município. Não tem abordagem de rua ou busca ativa 

por falta de equipe e estrutura. Foi feita proposta para conveniar com uma Organização Social. 

Atualmente a equipe do CREAS conta com 9 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga, 1 Advogada, 1 

Coordenação e a equipe de apoio. O presidente agradeceu a conselheira Valéria a qual foi 

saudada pelos presentes. Sobre o item 6, o Presidente propôs que a Conselheira Valéria emita 

uma minuta de ofício para ser entregue ao Prefeito com a manifestação do COMSOD sobre a 

preocupação quanto as dificuldades de acesso e adesão ao tratamento dos moradores da 

Costa Sul ao novo CAPS AD a ser construído no bairro do Jaraguá, Costa Norte do município, 

considerando a distância, o tempo de viagem, o custo do transporte e alimentação.  Após 

receber a minuta o Presidente a enviará para o parecer dos conselheiros Frederico, Carla, 

Marcia, sendo a proposta aprovada pelo Plenário. Nada mais havendo a relatar, eu, Ivaldo 

Sampaio de Freitas, devido ausência da secretária titular, lavrei a presente ata, cuja Lista de 

Presença, parte dos registros desta reunião, será anexada. São Sebastião, dez de setembro 

de dois mil e dezenove. 


