
 
 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SÃO 

SEBASTIÃO – COMSOD 

 

Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, teve inicio em segunda 

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

Mansueto Pierotti, nº 815, a 9ª 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. Retomada dos trabalhos dos GT´s Prevenção 

e Tratamento - elaboração de cronograma; 3. Comitê–REMSOD - novo decreto e portaria nomeando 

Gestor 4. Planejamento de atividades comunitárias do COMSOD para 2019 - Discussão e 

elaboração do Plano de Ação. O Presidente deu boas-vindas aos presentes, foi feita a leitura da ata 

a qual foi aprovada sem ressalvas. O Presidente apresentou a servidora pública municipal Sra. Silvia 

Regina para substituir o Sr. Denilson Aparecido Barbosa, servidor público anteriormente convidado 

e aprovado por este Plenário, porém vetado pela Titular da SEFAZ, a qual foi aclamada pelos 

conselheiros presentes. O presidente informou que foi à Secretaria da Fazenda para ter 

conhecimento sobre o processo sendo informado que estava parado devido a falta do gestor. Assim 

que for expedido o novo decreto com o nome da Sra. Silvia irá solicitar por ofício o registro e a 

inscrição no CNPJ junto à secretaria da Receita Federal e a abertura da conta bancária para o Fundo 

REMSOD. Dando continuidade foi falado sobre as ausências dos conselheiros das entidades e 

secretarias e essas serão oficiadas, bem como a Associação Comercial. Foi indicado por e-mail do 

Comando da PM a nova representante Cabo PM Andreia de Oliveira. Sobre representante da OAB 

o Conselheiro João Batista Fernandes informou que somente após o retorno do recesso e a 

composição da nova diretoria desta instituição é que haverá a indicação dos indicados para compor 

o COMSOD, portanto somente em abril deste ano. Justificaram suas ausências os conselheiros 

Andreia Hiraoka, Teresa Cristina, Mauro Morando justificaram suas ausências para esta reunião. 

Seguindo a pauta o Presidente comentou sobre retomada dos grupos de trabalhos sendo decidido 

que o GT Tratamento e Cuidado se reunirá às quintas-feiras às 08h na sede do CREAS. Foi decidido 

dia 28 de fevereiro de 2019 para a conclusão dos trabalhos dos GT´s Tratamento/Cuidado e 

Prevenção e o dia 01 de março para envio destes trabalhos para todos os conselheiros, para 

conhecimento e análise prévia. A apresentação para apreciação e aprovação pelo Plenário ocorrerá 

na reunião do COMSOD, dia 12 de março de 2019, sendo esta atividade o único item da pauta. 

Quanto ao item 4 da pauta foi explicado pelo Presidente que se trata de uma proposta para que o 

COMSOD elabore um planejamento de atividades comunitárias com a finalidade de dar visibilidade 

deste conselho à comunidade assim como sensibilizar técnicos, autoridades e a comunidade sobre 

o problema drogas. A princípio o presidente falou da possibilidade em trazer o curso do DENARC, 

tendo que decidir se o curso seria em um ou dois dias e o publico a ser atingindo; falou do fórum 



 
 
setorial na semana do dia 26 de junho, da realização de três pré-conferências sendo na costa sul, 

costa norte e centro. Outras sugestões foram palestra com pedagogo Ricardo Galhardo Blanco, 

teatro com a peça “Ainda”, autor e diretor Marcus Caruso. Foi aprovada a proposta e constituído um 

grupo para elaboração deste planejamento formado pelos conselheiros Nilma, Leandro, Carla, 

Valéria, Vânia e Suelen, e agendada a primeira reunião para quarta-feira, 06 de fevereiro, às 13h, 

na sede do CREAS. Outros assuntos que não estavam em pauta e foram incluídos: Resposta ao 

ofício da Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre diagnóstico sobre drogas no município e denúncia 

de um conselheiro sobre a casa de recuperação localizada na rua Jaconias Caruso no Itatinga. 

Sobre o documento da SAJUR foi informado que o mesmo foi endereçado à SEDUC e refere-se ao 

pedido pelo Ministério Público de informação sobre o andamento do grupo de trabalho para o 

diagnóstico e estatístico sobre drogadição no Município conforme item 4 do TAC do IC nº 

14.0677.0000151/2014-5. Após discutido ficou entendido pelo Plenário que este assunto é de 

atribuição da Administração Municipal e que deverá ser respondido com ofício à SEDUC informando 

este entendimento assim como colocando este Conselho à disposição para contribuição julgadas 

necessárias, dentro das possibilidades, e sugerindo contratação de empresa especializada para 

realização do diagnóstico e estatístico. Quanto à denúncia da casa de recuperação no Bairro do 

Itatinga, o conselheiro que a apresentou informou que a denúncia partiu de várias pessoas de que 

a casa continua em atividade. Após debatido o assunto ficou foi pelo Plenário levar informação ao 

Ministério Público, por meio de ofício emitido pelo COMSOD,  que voltou a operar  no Bairro Itatinga, 

tida como clandestina, a antiga “Casa de Apoio Restituídos Fonte de Israel”, agora redenominada 

como “República de Apoio Restituídos de Israel”, a qual sofreu interdição pelo Serviço de Vigilância 

Sanitária por não apresentar exigências de ordem legal, assim como pedir as providências cabíveis. 

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, doze de fevereiro de 

dois mil e dezenove. 

 

 

 


