
 
 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SÃO 

SEBASTIÃO – COMSOD 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 a 

presença dos conselheiros conforme lista de presença anexada a esta ata, para discutirem e 

deliberarem sobre os assuntos constantes da pauta proposta para esta reunião: 1. Leitura, 

apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 2. Apresentação do NA-Narcóticos Anônimos – 

pela Equipe de Divulgação do próprio NA; 3. Apresentação dos trabalhos dos GT´s Prevenção e 

Tratamento; 4. Minuta da atualização da lei de criação do COMSOD; 5. Apresentação das 

resoluções emitidas pelo Presidente do COMSOD para homologação pelo Plenário; 6. Substituição 

no Comitê – REMSOD; 7. Ofícios de entrega do Plano Deodato e das revogação e emissão de novo 

decreto e portaria pelo Prefeito para regularização do Fundo REMSOD. O presidente deu boas-

vindas aos presentes e iniciou com a leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por 

unanimidade e sem ressalvas. A seguir passou para o item 2 da pauta, apresentando os três 

representantes do Narcóticos Anônimos, equipe responsável pela divulgação da instituição que se 

deslocou de Caraguatatuba especificamente para esta apresentação. Quanto ao item 3 da pauta, 

devido à ausência dos líderes dos dois grupos de trabalho, o presidente fez uma explanação breve 

sobre os andamentos dos trabalhos concluindo que, mesmo com as dificuldades quanto a 

disponibilidade de tempo dos membros, o trabalhos até agora elaborados estão satisfatórios; que a 

meta estabelecida incialmente de terminar esta primeira parte dos trabalhos antes do final deste ano 

será postergada para o primeiro trimestre do próximo ano. Sobre o item 4 da pauta, o presidente 

informou que nada foi feito e reforçou com o Conselheiro João Batista o compromisso da emissão 

desta minuta com indicações de substituição da representação da Casa Abrigo Flor de Lis pela OAB, 

inclusão da Polícia Federal. Informou que irá enviar ofícios às secretarias e instituições da Sociedade 

Civil cujos representantes não estão comparecendo às reuniões e também irá pessoalmente 

conversar com o Comandante da PM para solicitar indicação dos conselheiros substitutos.     

Sobre o item 5 da pauta o Plenário concluiu que, de acordo com o Artigo 37 do Regimento Interno 

do COMSOD não há obrigatoriedade das resoluções objeto de assuntos e acordos deliberados em 

reuniões do Conselho, devidamente registrados em atas, terem que ser homologadas 

posteriormente pelo Plenário. Sendo assim as apresentações das resoluções foram dispensadas. 

Sobre o item 6 da pauta o presidente informou que devido as ausências do conselheiro Fabio 

Alexandre Alves Faria, após consulta ao mesmo, indicou para substituí-lo no Comitê REMSOD o 

conselheiro André Luiz Rocha Pierobon, sendo aprovado por unanimidade; para oficialização desta 

substituição será revogada a Resolução COMSOD número 03/2018 e emitida um outra. Quanto ao 

item 7 da pauta, o presidente informou que foi efetuada a entrega do ofício OF.COMSOD-13/2018 

em vinte e dois de novembro conforme protocolo nº 2055/18. Sobre a solicitação de emissão de 

novo decreto com inclusão de artigo sobre a indicação pelo Prefeito do Gestor do Fundo REMSOD 

e de portaria com a nomeação do mesmo, após as várias tentativas de uma reunião com o Chefe 

de Gabinete resultarem negativamente, foi protocolado na Prefeitura, em vinte e sete de novembro, 

o ofício OF.COMSOD-14/2018, protocolo nº 2080/18. A conselheira Andrea Marina Hiraoka ficou 

autorizada a, informalmente, chamar a atenção do Chefe de Gabinete como forma de agilizar 

respostas a estes ofícios devido a urgência das providências inerentes aos mesmos. Nada mais 

havendo a relatar, devido ausência da Secretária e seu suplente, eu, Suelen Cristina Bezerra Julio, 

lavrei a presente ata, cuja Lista de Presença, parte dos registros desta reunião, será anexada. São 

Sebastião, quatro de dezembro de dois mil e dezoito. 


