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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

SOBRE DROGAS DE SÃO SEBASTIÃO - COMSOD 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, com início na 
primeira chamada às nove horas e quinze minutos, deu-se início a reunião 

conforme convocação enviada por e-mail aos conselheiros juntamente com a 

respectiva pauta. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal Sobre Drogas 

– COMSOD, conforme lista de presença em anexo. O presidente comunicou sobre 
a existência de nova Lei nº 2558/2018, já sancionada e vigente, a qual altera o 

nome deste conselho para Conselho Municipal sobre Drogas- COMSOD. Houveram 

manifestações contrárias sobre a alteração da sigla de COMAD para COMSOD por 

parte de vários conselheiros inclusive do Presidente. A Vice-presidente Andrea 

Marina Hiraoka pediu que constasse em ata que seja convidado o senhor Henrique 
Simões para explicar a razão da mudança do nome do conselho; solicitou também 

que o registro de sua saída antecipada da reunião devido ter compromisso nas  

quartas-feiras de participar das reuniões da Rede do CRAS. Prosseguindo com o 

item 01 da pauta,  o Presidente solicitou que a conselheira Michelle Fontana Alves 
iniciasse a leitura da proposta do Código de Ética do COMSOD elaborada pelo 

mesmo grupo de trabalho que elaborou o Regimento Interno. Houve manifestação 

referente ao artigo 4º no item III e sugerido alteração da redação justificando o 

motivo devido a sua abrangência havendo concordância do apontamento feito. 
No artigo 7º parágrafo 2 foi explicado “comissão específica” quebra de decoro, 

pontual. A conselheira perguntou se as reuniões da Comissão  ocorrerão em dias 

específicos; foi levantado pela conselheira Cecília  de que a comissão deveria ser 

permanente já que pode incorrer de que um conselheiro possa não querer fazer 
parte do processo em casos de ter conhecimento prévio da demanda, desta forma 

sugeriu-se a supressão do parágrafo 2º o que foi aprovado. Ao final da leitura do 

Código de Ética o presidente perguntou se havia alguma manifestação, não 

havendo foi colocado em votação sendo assim aprovado por unanimidade o 

Código de Ética do COMSOD. O Presidente explicou que a proposta maior do 
COMSOD será a elaboração do Programa Municipal sobre Drogas – PROMSOD que 

será baseado em quatro eixos: Prevenção, Cuidado, Tratamento e Reinserção 

Social. Passando para item 2 da pauta, falou-se sobre a Criação do Comitê 

REMSOD (Recursos Municipais sobre Drogas). O presidente explicou sobre o 
fundo e que o município dotará uma verba para o COMSOD e que este comitê 

fará o acompanhamento das verbas destinadas, bem como a análise das contas, 

das prestações de constas e apresentação destas ao Plenário. Para a formação 

deste Comitê foram indicados os conselheiros: pela Sociedade Civil o conselheiro 
suplente João Baptista Fernandes Filho da CCTI Polvo, a conselheira Adriana de 

Souza Rosa da Policia Civil, a conselheira Sonia Maria Gonçalves Riela do Poder 

Judiciário e pelo Poder Público o conselheiro Mauro José Morando de Oliveira da 

CGM. Para o quinto e último membro deste comitê o Plenário autorizou o 

presidente a convidar outros conselheiros ausentes representantes do Poder 
Público. Seguindo a pauta, item 3, falou-se do Dia Internacional de Combate as 

Drogas, a ser comemorado dia 26 de junho. Devido ao curto tempo para se 

organizar ações que mobilizem alunos e a sociedade, foi sugerido participação no 

Jornal da Rádio Morada para se informar sobre a criação do COMSOD, suas 
atribuições e propostas de ações; publicação de matéria no site da Prefeitura 
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Municipal de São Sebastião, confecção de três a quatro faixas para divulgar este 

dia. O conselheiro Leandro sugeriu uma conversa com a Fundação Saúde no 

sentido de articular ações de parcerias. Faz parte desta Ata a Lista de Presença. 

Nada mais havendo a relatar, eu Kátia Maria Furtado Sampaio, lavrei a presente 
ata, que segue assinada por mim e demais presentes. São Sebastião, treze de 

junho de dois mil e dezoito. 

 

 


