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ATA DA 17º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, teve início em segunda 

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

a 17ª 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- Discussão e aprovação de minuta de Termo Referencial para 

Pesquisa sobre Drogas em S. Sebastião; 3- Apresentação da GCM pelo Cmt Mauro Morando; 

4- Convite CONED - Desenvolvimento de Políticas Públicas - reuniões em SP; 5- Encontro de 

Conselhos Municipais sobre Drogas do Est. de S. Paulo - 12/11 em Botucatu. O presidente 

cumprimentou os presentes, e lamentou a ausência de muitos conselheiros informando que 

temos um regimento interno que prevê a exclusão de membros que tiverem três faltas 

consecutivas ou cinco alternadas sem a respectiva justificativa, entretanto, esta não é a 

vontade desta Presidência que tem como intenção resgatar os afastados, que em breve haverá 

uma campanha neste sentido.  Comentou que, com as atividades previstas para o próximo 

ano, haverá necessidade de todos, como por exemplo: visitar o CAPS, CREAS, DISE, 

entidades que executam serviços à comunidade na linha da prevenção e tratamento de 

usuários de drogas. Para isso serão formados pequenos grupos de trabalho. Em seguida, deu  

início aos trabalhos com o item 1 da pauta, pediu que a Conselheira Sra. Suelen que fizesse a 

leitura, a qual, após algumas alterações foi aprovada por todos os presentes. Sobre o item 2-. 

O presidente informou que foi convidado para uma reunião pela SEDUC para tratar sobre uma 

cobrança do Ministério Público sobre o item 04 do TAC – Comitê Gestor e diagnóstico e 

estatística sobre Drogas no Município. Como já dito anteriormente pelo Presidente, embora 

não seja de competência do COMSOD atender solicitações do MP sobre o TAC, o COMSOD 

tem atuado proativamente neste sentido. O Presidente apresentou uma minuta de decreto de  

constituição e competências do Comitê Gestor contendo os nomes de cinco autoridades já 

convidadas por ele, como: Comandante da PM, Delegado da Polícia Civil, Presidente da OAB, 

Comandante da GCM, representante do COMSOD, ficando apenas representantes da 

SEDUC, SEDES, SESAU e SEGOV, para a SEDUC completar. Outro item cobrado pelo MP 

foi o Diagnóstico e Estatística do Município, a SEDUC informou que já foi destinada verba para 

contratação de empresa e solicitou apoio do COMSOD quanto aos dados a serem 

pesquisados. Assim sendo, o Presidente apresentou para discussão e aprovação pelo Plenário 

a minuta do Termo Referencial para Pesquisa sobre Drogas em S. Sebastião o qual, após 

algumas alterações, foi aprovado por unanimidade. A conselheira Nilma aceitou enviar o 

processo para sua filha, que trabalha com pesquisas, para uma avaliação e sugestões. 

Também foi feito um contato com o Sr. Marcio de Araraquara pedindo apoio sobre este 

instrumental, respondeu que, atualmente, não está envolvido com pesquisa.  Também foi feito 

contato com pessoal de Santa Rita de Sapucaí sobre uma pesquisa lá realizada, recebido o 

contato da empresa de Palmas/TO o presidente efetuou contato e está aguardando receber 

material e relatórios dos resultados. Quanto ao item 3 da pauta, não aconteceu, a conselheira 

representante da GCM, Sra. Viviane, apresentou as justificativas quanto a impossibilidade de 
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o Cmt Mauro comparecer à reunião. Sendo assim, passou-se para o item 4 da pauta, Convite 

CONED para um ciclo de três reuniões e palestras em São Paulo, manifestando interesse 

as(os) conselheiras(os) Cecília, Ivaldo, Suelen, Vania e Renato, sendo que este último irá 

verificar sua agenda de trabalho e responderá o mais breve possível. As conselheiras Nilma e 

Suelen irão verificar a possibilidade de conseguir transporte. Após  confirmação de 

disponibilidade de transporte será divulgado no grupo de WhatsApp para consulta de quem 

mais tem interesse. Quanto ao item 5 da pauta, o Presidente informou do   IX Encontro de 

Conselhos Municipais sobre Drogas do Est. de S. Paulo - 12/11 em Botucatu, comentou que 

seria bom ter a participação de pelo menos um conselheiro para representar o COMSOD de 

São Sebastião. Outros assuntos tratados, embora não constantes na pauta: Os membros do 

Comitê REMSOD,  João Batista a Viviane, se comprometeram em ir ao Fórum para verificarem 

como deve ser os termos de solicitação para o COMSOD receber verbas de penas alternativas. 

Publicações de Atas no site oficial da Prefeitura, a Conselheira Mirela se prontificou em fazer 

a solicitação ao responsável do setor de comunicação da Prefeitura. O conselheiro Renato 

questionou sobre as assinaturas dos cheques do Fundo REMSOD, que na opinião dele fica 

inviável a maneira como está, assinatura pelos Prefeito e Secretário da Fazenda. O Presidente 

Ivaldo acatou o questionamento e sugeriu ao Renato procurar o Gestor  Denilson e juntos 

verificarem nas leis se é possível fazer alteração, sendo a sugestão aceita pelo conselheiro. 

Nada mais havendo a relatar, eu, Sra. Cecilia Ramos de Freitas,  devido ausência da secretária 

titular, lavrei a presente ata, cuja Lista de Presença, parte dos registros desta reunião, será 

anexada. São Sebastião, primeiro de outubro de dois mil e dezenove. 

 


