
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 001/15 

 

CT PP Drogas  001.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 25/02/2015 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Eustázio Alves Pereira Filho PM Santos 

  

Maria Regina Ramos Borges PM São Vicente 

Maria José E. J. D. Alcalá Cravo PM São Vicente  

Rivanilce de Souza Oliveira PM Mongaguá 

Márcio Christian Paganatto PM Itanhaém 

Dorian Rojas PM Praia Grande 

Iara Bega de Paiva PM Guarujá 

Renato Rodolfo Pastorello PM Santos 

  

CONVIDADOS:  

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Any Lize Podo Galvão de Lima DRS IV – BS 

Sérgio Del Bel Jr. PM Santos 

Humberto Feitosa PM Cubatão 

Antonio de Pádua PM Cubatão 

Pauta divulgada em: 
18/02/2015  

Reunião iniciada às: 
10h30 

Término da Reunião às:  
12h40 

 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação do Programa de Prevenção às Drogas desenvolvido pela Prefeitura de Santos; 
 
Item II - Outros assuntos de interesse regional 

  

REGISTROS 

- Ausências:  

Municípios: Bertioga e Peruíbe. 

Estado: Segurança Pública. 

Justificativa de ausência: Tania Vieira Lomas – DRS IV BS.  

 
- A abertura dos trabalhos foi feita pelo Coordenador e foram discutidos os seguintes 

itens: 
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- Ação conjunta dos municípios no combate as drogas; 

- Importância da interface dos municípios na questão de drogas; 

- Trocas de iniciativas; 

- Caminhando na questão do consórcio; 

- Consórcio das caixas de servidores, na área de saúde: Santos, São Vicente e Cubatão; 

- Importância da intersetorialidade, interfaces; 

- Forma de trabalho do Prefeito de Santos e Presidente do Condesb; 

- Experiências; 

- Importância de se trabalhar de forma conjunta; 

- Conselho inter setorial da Prefeitura de Santos; 

- Partilhar a questão de prevenção; 

- 6 vertentes: tratamento, integração, diminuição de danos, prevenção, legislação 

pertinente, estudos e pesquisas; 

- Mapeamento da região; 

- Encontro com o Ipat, através da Agem para desenvolver um estudo, em conjunto com 

as universidades; 

- Contribuições para elaboração de pauta conjunta; 

- Plano Decenal de Saúde; 

- Entrega do Diário Oficial do Município de Santos, do 25.02.15, pág. 25, com matéria 

sobre justiça restaurativa e na página 3 coalisões comunitárias e posse do Prefeito de 

Santos como Presidente do CONDESB; 

- Apresentação do Secretário de Segurança de Santos sobre projeto complementar e 

suplementar aos demais projetos aplicados pela Prefeitura; 

- Projeto Educação Cidadã; 

- Faixa etária até 11 anos; 

- Importância desse grupo na soma de esforços; 

- Nenhum de nós é Melhor do que todos nós...frase do criador do Mc Donalds; 

- Formação de consórcio regional; 

- No que consistiu o projeto que é piloto; 

- Escolheram três escolas e guardas municipais, foi feita aplicação de pesquisa com todos 
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REGISTROS 

os alunos da 6ª. série no sentido de fazer um diagnóstico para saber o contato e 

contagio, bem como com os professores; 

- A abordagem da sala de aula será feita baseando-se no questionário; 

- Elaboraram três mascotes águia, cachorro e tubarão; 

- Verba para confeccionar apostilas; 

- Serão feitas camisetas com o mascote; 

- Já receberam todo material com câmeras, tabletes entre outros; 

- Receios; 

- Formatação de projetos de jogos de RPG e tabuleiros baseado no curso; 

- Se a experiência for exitosa se colocou à disposição para ser feito um curso 

metropolitano; 

- Coordenador colocou sobre a Experiência da Equipe Mãe de Deus sobre prevenção de 

drogas 

- A ideia de que os trabalhos apresentados seja de política de Estado, ação de fomentar 

políticas; 

- A ideia é expandir a necessidade de não se ter polícia; 

- O projeto pode ser disponibilizado pelo Secretário Del Bel, é só solicitar; 

- Estão pensando num trabalho sistemático que atinja toda a comunidade; 

- Lembrado do Programa de Saúde nas Escola; 

- Trazer a esta Câmara Temática como cada município está trabalhando; 

- O Secretário Adjunto de Saúde de Santos, Renato Pastorelo, colocou sobre a prevenção 

de álcool e drogas, foco criar vínculo com o centro de referência; 

- Ações integram várias Pastas; 

- Experiência de Cubatão formatando projeto contra violência nas escolas, professores 

conciliadores; 

- Projeto para implantação da justiça restaurativa; 

- Projeto exitoso na cidade de São José dos Campos, foi feita visita pelo município de 

Santos; 

- Será desenvolvido em 24 meses, contemplando 9 escolas e cerca de 7000 alunos; 

- Equipe envolvida; 
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- Comissão de Gestão da Justiça Restaurativa; 

- Parceria com a Unisantos; 

- O que é justiça restaurativa; 

- Objetivos gerais do projeto; 

- Proposta será realizada em 3 eixos; 

- Formação com o foco no desenvolvimento da convivência justa e ética; 

- Acompanhamento follow up; 

- Produção de conhecimento; 

- O Prefeito chamou para si a responsabilidade; 

- Formação de grupo multiplicador; 

- 24 meses; 

- Cronograma do projeto; 

- Criação do Núcleo de Educação para a Paz; 

- Colocou a possibilidade de disponibilizar, trocar; 

- Coalizões Comunitárias Antidrogas - Santos 2014-2015 CADCA; 

- Evidência científica da ONU trabalho de duração de 7 anos; 

- Não temos política de prevenção; 

- Necessidade de mudança da cultura; 

- Precisamos ter a sociedade mais saudável; 

- 80 multiplicadores; 

- Fator de risco/proteção; 

- Desde o início aberto a participação de outros municípios; 

- Drogas: álcool (na sociedade), maconha, crack; 

- Coalizões antidrogas no mundo; 

- Maior preocupação hoje é com o tratamento, com a assistência; 

- Proposto que o Programa Recomeço seja estendido a todos os municípios da Baixada 

Santista; 

- Políticas a serem trabalhadas; 

- Necessidade de Casa de Passagem; 

- Cartão recomeço colocar na próxima reunião; 
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REGISTROS 

- Dificuldade de Santos com instituições que trabalhem com república, liberdade assistida; 

- Próxima reunião 25.03.15; 

- Pedido que a Saúde apresente o Plano Decenal; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 25 de fevereiro de 2015 

 
 
 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


