
 
 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SÃO 

SEBASTIÃO – COMSOD 

 

Aos dois do mês de outubro 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 localizada na sala 1C do 

Shopping Pierotti, a sexta reunião ordinária do COMSOD–Conselho Municipal sobre Drogas com a 

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

deliberarem os assuntos conforme a pauta proposta para esta reunião: 1. Aprovação da ata da 

reunião anterior; 2. Posição dos Trabalhos dos GT's de Prevenção e de Tratamento/Recuperação; 3. 

Atitudes que deveremos adotar diante da ausência de respostas a ofícios enviados ao Poder Público, 

como: a) liberação de verba para capacitação dos conselheiros; b) Criação de "link" no Portal Oficial 

da Prefeitura para divulgação de documentos oficiais do COMSOD (atas, resoluções, regimento 

interno, código de ética e de conduta, leis e decretos, cronograma de reuniões, etc.); 4. Descaso com 

nosso pedido de agendamento de reunião com o Prefeito para apresentação do Plano Emergencial 

da Praia do Deodato; 5. Ausência de informações quanto à nossa sugestão de Lei de Criação do 

fundo REMSOD, em descumprimento ao prazo estabelecido em TAC do Ministério Público; 6. 

Posição do Comitê REMSOD - se houve avanços. Não estando presentes a Primeira Secretária e o 

Segundo Secretário, o Presidente designou o conselheiro João Batista Fernandes e a conselheira 

Cecília Ramos de Freitas para o registro desta reunião. Dando início à reunião, foi efetuada a leitura 

da ata da reunião anterior, pelo Conselheiro Mauro, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida 

foram expostos aos presentes os trabalhos desenvolvidos pelo GT de Prevenção, Tratamento e 

Recuperação. O Presidente informou que ao receber justificava de ausência do Coordenador 

Leandro solicitou ao mesmo que enviasse informações para serem expostas ao conselho o que não 

aconteceu. A conselheira Cecília solicitou que seu nome fosse incluído no GT de Prevenção o que 

foi aprovado pelo plenário. Quanto ao GT Tratamento, a conselheira coordenadora deste grupo, 

Valéria, informou que já tiveram dois encontros onde estiveram presentes ela, Márcia Muniz, Elzimara 

e Carla. Valéria relatou estarem tendo muitas dificuldades, estão fazendo um apanhado de todos os 

materiais existentes para depois definirem os papéis. As reuniões estão programadas para todas 

sextas-feiras na parte da manhã. Valéria pediu ao Presidente o envio para ela dos materiais de outras 

cidades, divulgados aos demais conselheiros anteriormente à sua entrada no COMSOD. Quanto ao 

item terceiro da pauta, o Presidente informou que entrou em contato diretamente com o Secretário 

da Educação, senhor Fábio Aranha, relatou sobre o atraso na liberação da verba para capacitação 

dos conselheiros, que devido a esta dificuldade a capacitação foi  reprogramada para trinta e um de 

outubro e, como até a presente não tem definição,  pediu sua intercessão no processo o que foi 

prontamente atendido. Poucas horas após este contato recebeu informação do Diretor Administrativo 

da SEDUC informando que a verba estava liberada. Foi indicado como local para capacitação o 

Observatório Municipal, Valéria alertou que a estrutura do local e acústica não são boas para este 

tipo de evento e não tem ar condicionado. Foi sugerido o espaço da Dersa, o Presidente se 

comprometeu em entrar em contato com os conselheiros André ou Michele para ver a possibilidade. 

O CREAS foi sugerido como segunda opção. A conselheira Andréa irá providenciar o coffee break 

para o evento. Quanto a criação da página do COMSOD no Portal Oficial da Prefeitura, o Presidente 

informou que após várias tentativas conseguiu agendar reunião para o dia primeiro de outubro, 

véspera desta reunião, com o Chefe do Gabinete, senhor Cesar Zimmer.  Estiveram presentes nesta 

reunião o Presidente do COMSOD, o conselheiro João Batista, o senhor Angelo Neto, Secretário de 

Governo, e o senhor Cesar, Chefe de Gabinete. O Senhor Neto informou que está sendo criado um 

portal específico só para os conselhos, que em breve estará pronto, e que enquanto se aguarda a 

finalização o COMSOD pode enviar os documentos considerados importantes para serem publicados 

no Diário Oficial do Município. O outro assunto tratado nesta reunião foi o item quarto da pauta que 



 
 

após reapresentado ao Chefe de Gabinete foi sugerido pelo mesmo e, acatado pelo Secretário de 

Governo, a realização de reunião interna do Poder Público, com as secretárias e serviços envolvidos, 

de forma a se sanar todas as possíveis dúvidas que possam ser levantadas pelo Prefeito por ocasião 

da apresentação deste plano ao mesmo. Reunião marcada para o dia dez de outubro. Após esta 

reunião o senhor Cesar irá retornar o assunto ao Presidente do COMSOD para acertos dos passos 

seguintes. Quanto ao item quinto da pauta, nesta mesma reunião, foi solicitado pelo Presidente a 

posição sobre a sugestão de lei de criação do Fundo REMSOD enviada ao Prefeito em vinte e sete 

de agosto deste ano, conforme Ofício COMSOD nº 08/2018. O Presidente comentou que esta 

providência tem prioridade pois, trata-se de uma pendência constante de um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC).  O Chefe de Gabinete se comprometeu em agilizar esta providência. Quanto ao 

item seis da pauta, o Presidente informou que foi realizada a primeira reunião do Comitê REMSOD, 

em dez de setembro. Estiveram presentes os membros Mauro e Nilma, além do próprio Presidente. 

Foi indicado pelo grupo a função de Coordenador deste Comitê o conselheiro João Batista Fernandes 

Filho, o qual consultado pelo Presidente aceitou o cargo.  Esgotada a ata, os conselheiros, por 

consenso, resolveram discutir outros assuntos. Assim sendo, o Presidente informou que  esteve num 

Fórum do Amor-Exigente em João Pessoa, e lá fez contato com o palestrante Sr. Pablo, Gestor Geral 

do Programa Recomeço, o qual informou da possibilidade do nosso município se integrar a este 

programa, sem custo algum,  já que é financiado pelo Governo  do Estado, bastando apenas a 

necessidade da presença de um representante da Secretaria da Saúde junto com o Presidente do 

COMSOD na sede da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), em 

Campinas para o cadastro e orientações de funcionamento. O Presidente se dispôs a ir e fez contato 

com a conselheira e Coordenadora de Saúde Mental do Município, Carla Brasil, a qual ficou de dar 

uma resposta em breve. Foi solicitado por alguns conselheiros que se busque também informações 

quanto a internações involuntárias e qual a idade mínima de atendimento. Outro assunto incluído foi 

o da conselheira Valéria sugerindo a realização de peça de teatro com o título “Ainda”, com direção 

do ator Marcos Caruso, como forma a sensibilizar a população sobre a questão das drogas, disse 

que o COMSOD pode contar com a parceria do CREAS na viabilização deste evento. Como a 

sugestão foi aceita pelos conselheiros, Valéria irá fazer contato com a equipe da peça para verificar 

data possível para realização. Sugeriu como público alvo profissionais da área, famílias e população 

em geral. Nada mais havendo a relatar, eu, João Batista Fernandes Filho, e eu, Cecília Ramos de 

Freitas, lavramos a presente ata que depois de aprovado será assinada por nós e pelo Presidente. A 

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

mil e dezoito. 

 

 

 

_____________________________                                                __________________________ 

   João Batista Fernandes Filho                                                             Cecília Ramos de Freitas 

 

 

 

                                                    ____________________________ 

                                                          Ivaldo Sampaio de Freitas 

 


