
 
 

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE 

DROGAS DE SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, teve início em 

segunda chamada as nove horas e quinze minutos, na sala de reuniões da 

Secretaria da Educação que está localizada na sala 1C do Shopping Pierotti, a 

reunião ordinária do COMSOD–Conselho Municipal sobre Drogas com a presença 

dos membros do conselho constantes da Lista de Presença anexa a esta ata, 

conforme pauta proposta para a reunião: 1. Aprovação da ata da reunião anterior; 

2.Novos Conselheiros – Acolhida e Apresentação; 3.Decretos de homologação do 

Regimento Interno e do Comitê – REMSOD; 4. Proposta de Lei de Criação do 

fundo REMSOD; 5.Capacitação dos Conselheiros; 6.Proposta de Plano 

Emergencial Praia do Deodato; 7.Proposta de Criação de Grupos de Trabalho para 

elaboração do PROMSOD. Conforme pauta foi feita a leitura da ata a qual foi 

aprovada por unanimidade. O Presidente deu boas-vindas aos novos membros 

que foram indicados pelas entidades e secretarias em virtude das substituições. 

Em seguida o Presidente explicou que o Comitê-REMSOD foi  homologado pelo 

Prefeito conforme Decreto nº 7288/2018; e já marcada a primeira reunião deste 

comitê para o dia 10 de setembro às 14h na sala da sede do Amor-Exigente. A 

seguir foi apresentada a proposta de lei de criação do Fundo REMSOD a qual foi 

aprovada por unanimidade.  Sobre a capacitação dos conselheiros o Presidente 

informou que somente após o desfile de 7 de setembro obterá a resposta do 

diretor administrativo da secretaria da educação sobre a verba; o local a princípio 

será no observatório na rua da praia. O Presidente retornou ao Comitê-REMSOD 

para comunicar a substituição da conselheira Adriana de Sousa Rosa pelo senhor 

Fábio Alexandre Alves Faria manifestou e propôs que o mesmo também passasse 

a compor este comitê, o que foi aprovado pelo Plenário. Dando sequência o 

Presidente apresentou o Plano Emergencial da Praia de Deodato explicando que 

o mesmo foi elaborado por um grupo de trabalho por ele constituído, composto 

por ele e pelos conselheiros Mauro José Morando de Oliveira e João Batista 

Fernandes Filho e  da Coordenadora de Saúde Mental Sra. Carla Brasil e 

Coordenadora do CREAS Sra. Valéria da Costa. Foi feita a leitura do Plano pelo 

conselheiro Leandro e as adequações que foram sendo propostas inseridas pela 

conselheira Kátia. Encerrada a leitura e feitas as correções e acréscimos de 

sugestões, o mesmo foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 

Passou-se para o último item da pauta que pontuou os planos de trabalhos 

enviados via e-mail pelo Presidente para os conselheiros com o objetivo de 

estudo; a proposta do Presidente foi de dividir os membros em grupos de acordo 

com os quatro eixos a seguir: 1.Prevenção, 2.Tratamento e Recuperação, 

3.Reinserção Social, 4.Cuidado; o conselheiro Wedimas sugeriu dois grupos para 

estudo até como objetivo de integração. O conselheiro Felipe sugeriu unir os dois 

grupos, sendo um de prevenção e reinserção social e outro de tratamento e 



 
 

recuperação e cuidado, também se propôs a consultar os convênios no SINCOV 

para verificar existência de programas de prevenção ou de tratamento e 

recuperação de usuários de drogas, como possibilidade de inserir nas propostas 

do PROMSOD. Assim ficou formado dois grupos sendo que no grupo de Prevenção 

e Reinserção Social estarão os conselheiros Mauro, Rosana, Felipe, Renato, Ralf, 

Suelen e Leandro, sendo o coordenador o conselheiro Leandro. O grupo de 

Tratamento e Recuperação e Cuidado estarão os conselheiros Carla, Valéria, 

Ivaldo, Wedimas, Márcia, Elzimara e João Batista, sendo a conselheira Valéria a 

coordenadora por este grupo. O prazo proposto e aprovado pelo Presidente para 

conclusão destes trabalhos foi de 60 dias, ou seja, deverão ser apresentados para 

o Plenário na reunião Ordinária de 6 de novembro deste ano. Assim nada mais 

havendo a relatar, eu, Kátia Maria Furtado Sampaio, lavrei a presente ata que 

depois de aprovado será assinada por mim e pelo Presidente. A Lista de Presença 

desta reunião será anexada esta ata. São Sebastião, quatro de setembro de dois 

mil e dezoito. 

 
 

 


