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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DRODAS DE 

SÃO SEBASTIÃO - COMSOD 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, com início a primeira 
chamada às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal sobre 

Drogas - COMSOD, conforme lista de presença em anexo. A convocação foi feita 

por meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico dos conselheiros e via 

whatsapp informando da reunião e junto também enviada a pauta desta reunião. 
A reunião aconteceu na Sala de Reuniões da Secretaria da Educação.  O senhor 

presidente do conselho, senhor Ivaldo Sampaio de Freitas, fez a abertura da 

reunião dando boas vindas e em seguida quantificou os membros presentes e 

constatou que havia quórum para prosseguir com o item 1 da pauta -Leitura e 

Aprovação da Ata da primeira reunião do COMSOD que foi feita pela Secretaria 
do COMSOD, senhora Kátia Maria Furtado Sampaio, e não havendo manifestação 

quanto aos registros foi aprovada por todos os membros presentes. Passou-se 

para o item 2 da pauta -  Apreciação e aprovação do Regimento Interno elaborado 

pelo Grupo de Trabalho em que a leitura, dos sessenta e cinco artigos, foi feita 
pela conselheira suplente senhora Michelle Fontana Alves e acompanhada pelos 

demais no power point. O Presidente estabeleceu que durante a leitura do 

regimento os membros presentes poderiam se manifestar a qualquer momento 

em casos de dúvidas, comentários, sugestões ou rejeições de qualquer parte do 
documento em análise. A conselheira Márcia Muniz pediu que fosse lido 

novamente o artigo quarto no objetivo terceiro pois não havia compreendido o 

contexto da palavra “repressão” nos que diz respeito as ações da Polícia Militar e 

outros órgãos; após explicações e esclarecimentos não havendo nenhuma 
manifestação sobre o assunto prosseguiu-se com os trabalhos. Outra dúvida foi 

levantada no artigo quinto quanto a quantidade do número de representantes  o 

que foi explicado pelo Presidente que acrescentou que o texto está de acordo com 

a lei vigente e que futuramente será elaborado uma sugestão de alteração da lei 

incluindo as alterações nas representações; a conselheira Suelen sugeriu que seja 
constituído outro grupo de trabalho para propor as alterações nesta lei; o 

Presidente propôs que a Mesa Diretora, oportunamente, elabore uma minuta 

incluindo outras possíveis entidades que poderiam fazer parte  em substituição 

aquelas que entendem não estar relacionadas com este conselho. Outro artigo 
que foi discutido foi o artigo 10, mediante as discussões foi proposta a revisão do 

mesmo já que as dúvidas foram em relação às faltas consecutivas do membro 

titular e a presença do membro suplente; também foi sugerido que no caso de 

ausência total a entidade ou secretaria seja notificada e responsabilizada em  
enviar outros nomes; também foi apontado as faltas da Secretária da Educação 

que é membro titular e que nesse caso há justificativas devido as atribuições do 

seu cargo. O artigo 13 sofreu alteração na redação sem alterar o seu conteúdo, 

o que foi aprovado pelos presentes. A Vice-Presidente do COMAD, senhorita  

Andréa Marina Hiraoka pediu licença para sua saída antecipada justificando sua 
participação em uma outra reunião extraordinária para a qual foi convocada. 

Prosseguiu-se com a leitura do Regimento Interno até o seu final. O conselheiro 

senhor João Baptista Fernandes Filho fez algumas alterações na redação com o 

objetivo do texto ficar mais claro e objetivo. Houve necessidade de estender a 
reunião em mais meia hora para a conclusão da leitura do documento em análise, 
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o qual foi aprovado por todos os membros presentes conforme lista de presença. 

Com isso os demais assuntos da pauta não foram discutidos, desta forma foi 

proposto pelo Presidente uma Reunião Extraordinária para concluir a pauta a ser 

realizada na quarta-feira seguinte, dia treze de junho, com primeira chamada às 
nove horas.  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, cinco de junho de 

dois mil e dezoito. 
 

 


