
 
 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE 

DROGAS DE SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 

 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, teve inicio em segunda 

chamada, às nove horas e quinze minutos, na Casa dos Conselhos, localizada na Rua 

Prefeito Mansueto Pierotti, nº 815,  a reunião ordinária do COMSOD – Conselho Municipal 

sobre Drogas, com os conselheiros e uma visitante e uma convidada, conforme lista de 

presença anexada a esta ata, para discutirem e deliberarem sobre os assuntos constastes 

da pauta proposta para esta reunião: 1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

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

3. Criaçāo 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. Pendências do Plano Emergencial da Praia 

do Deodato; 5. Lei de Criação do fundo REMSOD - providências junto a SEDUC e SEFAZ; 

6. Avaliação sobre a Capacitação de 31/10/2018. O presidente deu boas-vindas aos 

presentes e se desculpou por não trazido a ata para submeter ao plenário, propôs enviar 

por e-mail a cada conselheiro para apreciação e aprovação, o que foi aprovado por 

unanimidade. A seguir explicou que, a pedido da Sra. Claudia Cantanhede, iria adiantar 

o assunto referente ao item 5 da pauta. Continuando, o Presidente informou que a 

Supervisora da SEDUC Claudia Cantanhede tem ajudado o COMSOD nas articulações com 

Secretários e Técnicos da SEFAZ sobre a regularização do Fundo REMSOD, que será 

preciso revogar o Decreto 7288/2018 e elaborar outra minuta de decreto incluindo artigo 

específico sobre a indicação pelo Prefeito do gestor do fundo assim como a duração do 

seu mandato e a minuta de portaria de nomeação do mesmo. Houve questionamentos 

em relação artigo 4º, inciso II, da minuta do decreto apresentado. Sendo assim, o 

Presidente fez duas propostas: a primeira para ser constituído um grupo de trabalho com 

três conselheiros para estudar sobre a existência de lei sobre prestação de contas e 

incluir neste artigo, a segunda, conforme sugestão da Sra. Claudia Cantanhede, que 

deveria ser apenas inserida  a frase: “conforme normativa da lei”. Desta forma foi 

aprovado a primeira proposta e constituído o Grupo de Trabalho com os conselheiros 

Wedimas, André e João Batista. Sobre a minuta da portaria do gestor do fundo REMSOD 

foram feitas algumas alterações e as mesmas aprovadas pela plenária. A supervisora 

Cláudia explicou que assim que o decreto e a portaria forem assinados pelo prefeito, o 

próximo passo será encaminhar oficio junto aos documentos para a Receita Federal para 

que seja criado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e posterior abertura da 



 
 

conta bancária específica para o Fundo REMSOD. Quanto a nomeação do gestor foi 

proposto que este seja servidor público efetivo tecnicamente habilitado. Em seguida 

falou-se sobre o valor voluntário de R$10,00 por lâmina do IPTU e que devido a confecção 

dos carnês de 2019 que já estão prontos, esse valor será inserido somente nos carnes 

que serão confeccionados como segunda via. O presidente agradeceu imensamente a 

presença da supervisora Cláudia, sua disposição em sempre colaborar com as ações e 

dúvidas do conselho. Passou-se para o item dois da pauta em que a conselheira Valéria 

fez a explanação das propostas do Grupo de Trabalho do Eixo Tratamento /Recuperação 

preparou. Em seguida o conselheiro Leandro colocou que o Grupo de Trabalho Eixo 

Prevenção está com reunião de serviço marcada para próxima quinta-feira. Como o 

assunto internação de dependentes químicos foi mencionado surgiu o assunto do Plano 

Recomeço o qual foi explicado pela conselheira Carla Brasil, Coordenadora de Saúde 

Mental do Município que, ela e o Presidente Ivaldo foram a Campinas e conseguiram a 

abertura  do Portal de Entrada para o município junto à Federação Brasileira de 

Comunidades Terapêuticas (FEBRACT) de vagas financiadas pelo Governo do Estado, 

sem nenhum custo para o Município, sendo a porta de entrada via CAPS AD, estando 

pendente uma reunião com técnicos locais para informar sobre os procedimentos. O 

presidente passou para o item 4 da pauta informando que tem se esforçado para marcar 

com o Chefe de Gabinete reunião para definir sobre os próximos passos para 

encaminhamento do Plano Emergencial da Praia do Deodato e não tem tido êxito. 

Informou que em 02 de outubro teve reunião com o mesmo que concluiu por uma reunião 

em dez de outubro com as secretarias envolvidas no plano antes de encaminhá-lo ao 

Prefeito como forma de dirimir todas as possíveis dúvidas. A enviar o plano por ofício 

diretamente ao prefeito. O presidente ponderou pedindo para tentarmos a reunião com 

o Chefe de Gabinete mais uma vez, a continuar esta dificuldade, então concorda com o 

encaminhamento via ofício, o que foi aprovado pelo Plenário.  Seguindo a pauta, o 

presidente falou sobre a criação do link no portal oficial da Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, item 5 da pauta, explicando que desde agosto foi solicitado e não conseguindo 

retorno do SEGOV apelou para o Secretário da SEDUC, Sr. Fabio Aranha, o que deu uma 

grande ajuda, o próprio ligou para o Departamento de Comunicação e acertando uma 

reunião do COMSOD o que aconteceu um dia após resultando que nos próximos dias os 

serviços estarão concluídos e os dados e informações disponível no site. O presidente 

também solicitou a secretaria executiva do COMSOD a enviar documento a todas as 

secretarias em que os conselheiros não estão comparecendo as reuniões. Por fim foi feita 

uma Avaliação sobre a Capacitação ocorrida no dia 31/10/2018, os conselheiros 



 
 

avaliaram como muito positivo, elogiando a didática do instrutor, bem como suas 

vivências e experiências compartilhadas de outros municípios, a integração e dinâmicas 

propostas, o testemunho dele em participar como cidadão dos vários conselhos 

existentes no município de Araraquara. Nada mais havendo a relatar, eu Kátia Maria 

Furtado Sampaio, lavrei a presente ata,  cuja Lista de Presença, parte dos registros desta 

reunião, será anexada. São Sebastião, treze de novembro de dois mil e dezoito. 
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apresentando o decreto homologado pelo prefeito; e já marcada a reunião deste comitê 

para o dia 10 de setembro às 14h na sala da sede do Amor Exigente. 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 indicar a substituição da conselheira Adriana de Sousa Rosa, o qual o 
senhor Fábio Alexandre Alves Faria manifestou interesse em substitui-lo; foi colocado a 

manifestação para o plenário, o qual aprovou por unanimidade. Dando sequencia, o 

presidente apresentou o plano emergencial na Praia de Deodato, explicando a 
participação da coordenadora do CAPS Carla Brasil e de Valéria Costa. Foi feita a leitura 

do Plano e os apontamentos para possíveis alterações e/ou adequações. Após a leitura 



 
 

feita pelo conselheiro Leandro e as adequações que foram sendo propostas inseridas pela 

conselheira Kátia. Em um dado momento das discussões o conselheiro Felipe se propôs 

a consultar os convênios no SINCOV, como possibilidade de inserir nas propostas do 
COMSOD. Passou-se para o último item da pauta que pontuou os planos de trabalhos 

enviados via email para os membros com o objetivo de estudo; a proposta do presidente 

foi de dividir os membros em grupos e estes irão estudar o assunto, considerando: 
1.Prevenção, 2.Tratamento e Recuperação, 3.Reinserção Social, 4.Cuidado; o 

conselheiro Wedimar sugeriu dois grupos para estudo até como objetivo de integração. 

O conselheiro Felipe sugeriu unir o grupo de estudo de prevenção e reinserção social. 

Assim após algumas sugestões  ficou formado dois grupos sendo que no grupo de 
Prevenção estarão os conselheiros Mauro, Rosana, Felipe, Renato, Ralf, Suelen e 

Leandro, sendo o responsável o conselheiro Leandro. O grupo de Tratamento  estarão os 

conselheiros Carla, Valéria, Ivaldo, Wedimar, Márcia, Elisamara e João, sendo a 

conselheira Valéria a responsável pela condução das discussões. Assim nada mais 

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

que a lista de presença faz parte desta reunião. São Sebastião, quatro de 

setembro de dois mil e dezoito. 

 
 

 

 


