
 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A ELEIÇÃO DA MESA 

DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD - SÃO 

SEBASTIÃO/SP 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2018, com início às dezoito horas 

e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal Antidrogas 

– COMAD, conforme lista de presença. A supervisora Cláudia Armstrong 

Cantanhede esclareceu aos presentes sobre a Lei de criação do COMAD, bem 

como os procedimentos e encaminhamentos desde o ano de dois mil e quinze, 

desculpando-se do aceleramento das ações haja vista o cumprimento do TAC 

– Termo de Ajustamento de Conduta enviado pela promotoria de São 

Sebastião; também explicou que de acordo com o decreto a Secretaria da 

Educação é a responsável pela articulação das ações. Dando continuidade a 

senhora Kátia Maria Furtado Sampaio, membro representante da Secretaria 

da Educação, fez a leitura da apresentação no programa Power Point, a saber: 

1- ordem do dia: eleição do presidente, vice-presidente e secretária geral; 

antes, porém, a senhora Suelen Cristina Bezerra Júlio, membro conselheiro 

titular representante da Secretaria de Turismo e Fundação Cultural Deodato 

Santana sugeriu que os presentes se apresentassem; assim o senhor Mucio 

Alvarenga se apresentou como Delegado Seccional de São Sebastião e 

posteriormente pediu a palavra  ressaltando a importância do conselho para 

o município de São Sebastião, da prevenção ao uso de drogas pois depois de 

instalado o combate é mais difícil, citou a destruição das famílias mas também 

colocou que é na família que deve ser iniciado o combate, prevenção e 

tratamento, citou mortes recentes ocorridas no município em consequência 

do uso de droga, disse mais que cobrará do conselho as ações necessárias 

para a prevenção e o combate as drogas no município; disse ainda que deseja 

um conselho de verdade e não um grupo para reunir-se mensalmente 

comparando a uma confraria, mas sim, que seja responsável em suas ações 

e consciente da grande importância para o município . A secretária Vivian 

Monteiro Augusto falou sobre a importância de ter um calendário de ações e 

da responsabilidade da Secretaria da Educação em abrigar o conselho e que 

mesmo com a criação da agenda os encontros poderão ser extraordinários 

haja vista as ações a serem  cumpridas, citou as palavras do doutor Mucio 

Alvarenga, quando este disse da responsabilidade do conselho para o 

município; disse também que a educação vem sofrendo com as consequências 

das drogas devido ao grande número de crianças  chamados “filhos da droga” 

e as regiões do município que concentram esses alunos. Em seguida os 

membros presentes se apresentaram dizendo o nome e a entidade que 



 

representavam. Dando sequência a supervisora Cláudia Cantanhede conduziu 

a eleição para presidência; a senhora Suelen novamente pediu a palavra 

manifestando sua opinião de que a presidência do conselho deveria ser 

representada por membros da sociedade civil; o delegado doutor Mucio 

Alvarenga concordou com a manifestação da senhora Suelen dizendo que 

sendo membro do poder público em alguns momentos poderia haver um 

conflito por ser membro do poder público e do conselho. A senhora Márcia 

Guimarães Correa da Silva também concordou e indicou para a presidência o 

senhor Ivaldo Sampaio do Programa Amor Exigente justificando que o mesmo 

sempre desejou a criação do conselho; outros presentes também 

concordaram com a indicação do senhor Ivaldo Sampaio. O senhor Ivaldo 

Sampaio se manifestou dizendo que sempre desejou a criação do COMAD, que 

presidiu o Conselho Social e que desde o ano de dois mil e treze aguarda a 

criação deste conselho, concordando com a indicação feita; sendo assim o 

senhor Ivaldo Sampaio de Freitas foi aclamado por todos os membros 

presentes que tem direito ao voto como presidente do Conselho Municipal 

Antidrogas. Para vice-presidência do conselho alguns apontaram para que um 

membro da secretaria da educação ocupasse o cargo, outros apontavam para 

ser a senhora Andréia Hiraoka conselheira tutelar do município de São 

Sebastião; a secretária Vivian Monteiro Augusto se manifestou sugerindo que 

um membro da secretaria da educação ocupasse a secretaria geral devido as 

escriturações, confecção de documentos para outras secretarias enfim, para 

assim organizar todos os registros do conselho; com isso os membros 

presentes votaram por aclamação para que a senhora Andreia Hiraoka 

ocupasse a vice-presidência e a senhora Kátia Maria Furtado Sampaio a 

secretária geral do conselho. Em seguida posaram para fazer o registro 

fotográfico e na sequência o senhor Ivaldo Sampaio já eleito presidente do 

Conselho Municipal Antidrogas fez uso da palavra dizendo sobre a necessidade 

da agenda de reuniões (neste momento surgiram várias sugestões); 

reafirmou seu desejo, compromisso e vontade para que esse conselho fosse 

criado, que foi uma das pessoas que lutou pela criação deste conselho; falou 

da sua responsabilidade em levar a sério as ações do conselho e da 

participação e envolvimento de todos os que estavam presentes. O senhor 

André, conselheiro titular do Porto, colocou a importância do conselho e citou 

a sua participação na criação do conselho no local que trabalha, do qual é 

membro e que hoje tem relevância internacional e se colocou para colaborar 

na organização da parte técnica como regimentos e outros necessários. 

Retornando a definição da agenda todos concordaram em ser a primeira terça-

feira do mês às nove horas da manhã; neste momento a secretária Vivian 



 

colocou à disposição a sala de reuniões da secretaria para as reuniões do 

conselho. Em seguida foi sugerido a criação de um grupo de trabalho com o 

objetivo de estudar e elaborar o regimento interno do conselho cuja minuta 

será apresentada para apreciação e aprovação do Plenário na próxima reunião 

ordinária, os membros presentes concordaram e se colocaram à disposição os 

seguintes conselheiros: Suelen Cristina Bezerra Júlio, Márcia Guimarães 

Corrêa da Silva, Ivaldo Sampaio de Freitas e André Luiz Rocha Pierobon. A 

senhora Márcia Guimarães Correa da Silva aproveitou para dizer da 

necessidade também em se criar um código de ética e uma comissão de ética 

considerando que poderá ocorrer momentos em que surgirão assuntos que 

necessitarão do cumprimento do código e da comissão para fazer as análises 

que porventura surgirem. O presidente retomou a palavra dizendo que haverá 

logo a necessidade de capacitação dos membros do conselho a fim de 

adquirirem maior conhecimento de que trata o conselho; da criação de um 

link no site oficial da prefeitura e e-mail; do envio dos nomes eleitos da 

diretoria para que o prefeito tome conhecimento. Um membro suplente 

perguntou qual era a importância da sua participação, o presidente responde 

que é de grande relevância que tem direito a voz, mas não vota, porém diante 

da ausência do titular tem direito ao voto; que a presença nas reuniões é 

importante para se ter conhecimento dos assuntos que estão sendo tratados. 

A supervisora Cláudia retomou a palavra colocando que enviará ofício a 

promotoria pedindo a dilação de prazo para a conclusão do regimento interno 

bem como demais itens, reconduziu a explanação apresentando os itens de 

que trata o termo de ajustamento de conduta e que o prazo expira na próxima 

segunda-feira (vinte e um de maio) e finalizando pediu que cada membro 

enviasse o seu e-mail no grupo já formado de WhatsApp para que pudesse 

relacioná-los e enviar todos os documentos utilizando esta ferramenta haja 

vista que alguns documentos não foi possível fazer a leitura pelo celular. 

Perguntou se alguém queria fazer uso da palavra, não havendo manifestação 

deu-se por encerrada a reunião. Faz parte desta Ata, a lista de presença aqui 

anexada. Nada mais havendo a relatar, eu Kátia Maria Furtado Sampaio, lavrei 

a presente ata, que segue assinada por mim e demais presentes. São 

Sebastião, dezoito de maio de dois mil e dezoito. 

 

 


