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ATA DA 19º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE 

DROGAS DE SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

Aos 24 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, teve início em segunda chamada, 

às nove horas e vinte minutos, na sala do CREAS, Rua Ubatuba, 256, Vila Amélia, a 19ª 

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal sobre Drogas (COMSOD), na presença dos 

conselheiros conforme lista de presença anexada a esta ata, para discussão e deliberação 

do único assunto para o qual foi convocada, análise e aprovação do texto final do Programa 

Municipal sobre Drogas (PROMSOD). O presidente saudou os presentes informando que, de 

acordo com a deliberação do Plenário na Reunião Ordinária de 05/11/2019, o texto finalizado 

pelo GT PROMSOD – 2ª Etapa foi enviado a todos os conselheiros por e-mail, em 18 de 

dezembro, ficando fixado o prazo de 18 de janeiro como data limite para retorno dos 

comentários, críticas e sugestões; que neste período não recebeu nenhuma mensagem a 

respeito; que durante este período fez uma revisão e constatou algumas inconsistências, 

como: indicação de gráfico que não existia, alguns erros ortográficos, erros de numeração de 

itens e falhas na diagramação; e que efetuou as alterações. Passou a palavra para os 

conselheiros presentes, tendo cada um comentado sobre o trabalho desenvolvido sem 

nenhuma indicação de alteração. A seguir o presidente submeteu ao Plenário a minuta do 

PROMSOD para aprovação a qual foi aprovada por unanimidade. A conselheira Nilma se 

dispôs a fazer verificação ortográfica e gramatical, num prazo máximo de dez dias, para 

finalização dos trabalhos, o que também foi aprovado pelo plenário. Antes de encerrar a 

reunião o presidente propôs que a próxima reunião que está prevista para 04 de fevereiro 

seja transferida para 11 de fevereiro, proposta aprovada pelo plenário. Nada mais havendo a 

relatar, eu, Ivaldo Sampaio de Freitas, devido ausência da secretária titular e suplente, lavrei 

a presente ata, cuja Lista de Presença, parte dos registros desta reunião, será anexada. São 

Sebastião, vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte. 

 

 


