
 
 

1 
 

ATA DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE 

SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 18ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal sobre Drogas (COMSOD), na 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 PROMSOD (finalizado pelo GT PROMSOD 2ª 
Etapa); 3-Fixação de prazos e novas etapas para desenvolvimento do PROMSOD; 4-
Constituição de Grupo (GT) de Divulgação da Filipeta do IPTU; 5-Afastamento temporário do 
Presidente . O presidente saudou os presentes, informou que justificaram ausência os 
conselheiros João Batista Fernandes Filho, Elzimara de Souza Santana e Diogo Francisco de 
Brito. O conselheiro Wedimas Bezerra de Melo pediu para registrar sua presença na 17a 

Reunião devido ter esquecido de assinar a Lista de Presença. O presidente também 
agradeceu a presença do Gestor do Fundo REMSOD, Sr.Denilson Aparecido Barbosa. 
Quanto aos assuntos extra pauta da reunião anterior, a Conselheira Viviane foi ao Fórum 
verificar como proceder para que o Fundo REMSOD receba verbas provenientes de penas 
pecuniárias conforme PROV.01/013 da Corregedoria Geral de Justiça e apresentou uma lista 
de documentos a serem apresentados pelo COMSOD. Ficaram responsáveis pela 
preparação e entrega destes documentos os conselheiros Renato Teixeira Soeiro da Silva e 
Viviane Cristina de Paiva, com a recomendação do Presidente para que seja efetuado o mais 
breve possível, antes do recesso do Fórum. Outro assunto foi quanto a Publicações de Atas 
no site oficial da Prefeitura, o presidente agradeceu a conselheira Mirela que havia se 
prontificado a efetuar esta tarefa informando que conseguiu contato com o pessoal da 
comunicação e já sanou a pendência, todas as atas do COMSOD já estão constando do site 
assim como outros documentos. Um terceiro assunto foi levantado pelo Conselheiro Renato 
sobre as assinaturas de cheques do Fundo REMSOD pelo Prefeito e Secretário da Fazenda. 
O Gestor do REMSOD, Sr. Denilson, esclareceu detalhadamente os procedimentos 
existentes para liberações de cheques dos fundos municipais e de forma convincente 
concluiu que da forma como está definido, com assinaturas pelo Prefeito e Secretário da 
Fazenda, é a forma mais eficiente. A seguir deu-se o início dos trabalhos conforme a pauta , 
com a leitura e aprovação da ata da 17a Reunião a qual foi aprovada por unanimidade. A 
seguir o Presidente convidou a Conselheira Valéria para apresentação do PROMSOD ao 
Plenário, finalizado pelo GT responsável por esta etapa, conforme o item 2 da pauta. De 
forma resumida, Valéria apresentou toda estrutura do programa com suas 58 páginas. Para o 
item 3 da pauta, Valéria propôs o envio da minuta por e-mail para cada conselheiro tomar 
ciência, analisar, efetuar comentários e sugestões de forma antecipada e se manifestar com 
prazo até a primeira quinzena de janeiro. Na segunda quinzena de janeiro, será convocada 
uma reunião extraordinária exclusiva para apresentação do texto final para análise e 
aprovação do Plenário deste COMSOD. A Proposta foi aprovada por unanimidade. A próxima 
etapa será a apresentação ao Comitê Gestor de Políticas sobre Drogas, já criado por decreto 
municipal, para sua avaliação e aprovação. Devido muitos conselheiros estarem de férias no 
período de dezembro e janeiro foi proposto que as reuniões de 03 de dezembro e 07 de 
janeiro não sejam realizadas. Proposta aprovada pelo Plenário. Para o item 4 da pauta o 
Presidente convidou os membros Suelen, Viviane e o Gestor Denilson para comporem a 
equipe de campanha de divulgação e conscientização da população quanto ao pagamento 
das filipetas anexadas aos carnês do IPTU 2020 para arrecadação de recurso para o fundo 
REMSOD. Denilson também verificará a possibilidade de alterar a data de pagamento nas 
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filipetas para o termo ¨CONTRA-APRESENTAÇÃO¨. Proposta aprovada por unanimidade. 
Sobre o item 5 o Presidente informou que irá se afastar por dois meses por motivo de viagem 
e transferiu à Vice-Presidente Andrea Hiraoka a responsabilidade pela presidência, neste 
período . Nada mais havendo a relatar, eu, Renato Teixeira Soeiro da Silva,  devido ausência 
da secretária titular, lavrei a presente ata, cuja Lista de Presença, parte dos registros desta 
reunião, será anexada. São Sebastião, cinco de novembro de dois mil e dezenove. 

 

 


