
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 002/14 

 

CT PP Drogas  002.14 

 DADOS GERAIS 

Data: 03/12/2014 Local: sala de reuniões da AGEM Horário: 09h40 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Eustázio Alves Pereira Filho PM Santos 

Aureny Lourdes Camargo Machado PM Bertioga 

Maria Regina Ramos Borges PM São Vicente 

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

Cézar Kabbach Prigenzi  Secretaria Est. de Saúde 

Rivanilce de Souza Oliveira PM Mongaguá 

  

CONVIDADOS:  

Paulo Eduardo P. Barbosa Sec. Est. Segurança Pública - Polícia Civil 

Mj. Edson Sec. Est. Segurança Pública - Polícia Militar CPI 6 

Severino Eleno Mendonça Correia  PM Cubatão 

Camila Cristina Santos CR Litoral - SERT 

Humberto Feitosa PM Cubatão 

Rodrigo França Gomes PM Praia Grande 

Ana Renata de Godoy Ferreira DRS IV – Baixada Santista 

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Robson Germano AGEM/Condesb 

Jacqueline M. F. Cavalcante SESAN Guarujá 

Jeremias F. de Jesus COMAD Mongaguá 

Elaine Cristina Pires Gomes Orsatti Agem 

  

Pauta divulgada em: 
27/11/2014  

Reunião iniciada às: 
09h40 

Término da Reunião às:  
11h00 

 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação dos representantes de cada uma das Prefeituras; 
 

Item II - Escolha de Relator; 
 

Item III - Breve explanação sobre a situação do problema das drogas em seu município e as 
medidas tomadas atualmente; 
 

Item IV - Apresentação da experiência da Prefeitura de Santos com a implantação do Programa 
Internacional de "Coalizões Comunitárias Antidrogas"; 
 

Item V - Outros assuntos de interesse regional 
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 Ausências:  

Municípios: Itanhaém, Peruíbe e São Vicente.  

Estado: Desenvolvimento Social.  

 

Item I: 

 Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador, que informou o funcionamento da   

Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas, dizendo que a Câmara faz parte do 

Núcleo de Políticas Públicas, explicou também sobre o desmembramento da Câmara 

Temática de Saúde conforme foi solicitado; 

 Foi feito a dispensa da leitura da ata, a qual foi aprovada por unanimidade; 

 O Coordenador solicitou que os membros presentes se apresentassem, para que todos 

pudessem se conhecer e saber de que Prefeitura provinham; 

 

Item II: 

 A escolha do relator para a Câmara, não foi decidida nesta reunião, ficando sua decisão 

para a próxima; 

 

Item III: 

 O Coordenador fez um breve comentário referente ao tratamento da cura e inserção do 

indivíduo na sociedade, falou também sobre Políticas sobre redução de danos; 

 Disse ainda que é necessário o acesso a pesquisa sobre drogas e, que a mesma tenha 

uma abrangência ampla, para nortear os trabalhos de combate e prevenção, comentou 

que é necessário o uso das Universidades da RMBS na elaboração das pesquisas; 

 

Item IV: 

 Nesse momento o Coordenador solicitou aos presentes, que quisessem se manifestar a 

respeito das suas situações vividas em seus municípios, que usassem da palavra: 

 Ana Renata da DRS IV, manifestou a necessidade de um levantamento sobre quantos 
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leitos estariam a disposição para tratamento do usuário de drogas; 

 Humberto/Severino de Cubatão, disseram que em Cubatão há políticas já 

desenvolvidas no atendimento ao usuário, mas que é necessária uma especial 

atenção para o usuário adolescente e adultos, principalmente aquele que é morador 

de rua, Cubatão relatou ainda que eles estão tentando implantar a internação 

voluntária e compulsória, mencionou ainda a dificuldade do município em relação 

aos leitos disponíveis; 

 Rivanilce de Mongaguá, relatou que o município possui ambulatório de Saúde 

Mental e, que pretende mudar para CAPS, pretende mudar o local em CAPS II, e 

montar o projeto de adequação, encaminhando-o para a DRS para aprovação. 

Citou ainda o Programa Recomeço, que Santos já aderiu; 

 O Coordenador comentou sobre o Programa Estadual Recomeço que tem a 

participação da Saúde e Desenvolvimento Social e informou sobre o Programa 

Internacional de Prevenção na Comunidade que será realizado pela Baixada Norte-

Americana e o município de Santos foi escolhido para o desenvolvimento desse 

projeto por 2 anos com investimentos a custo zero, o Coordenador relatou ainda 

que a disponibilidade de vagas no Estado para atendimento ao usuário é de 3.000e, 

que em termos regionais são 300 vagas, mas que estas vagas podem ser utilizadas 

pelos municípios, mas para isso é necessário o credenciamento do município no 

programa, explicou ainda que este programa é uma iniciativa do Governo do Estado 

de São Paulo para ajudar os dependentes químicos, principalmente os usuários de 

Crack, oferecendo tratamento e acompanhamento multiprofissional ao paciente e 

aos familiares. As ações são coordenadas entre as Secretarias Estaduais de Saúde, 

da justiça e Defesa da Cidadania e Desenvolvimento Social e visam a facilitar o 

acesso ao tratamento médico e apoio social e, quando necessário, a internação dos 

dependentes em centros de referência, incluindo terapeutas e moradias assistidas, 
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esclareceu ainda sobre o Programa Crack é Possível Vencer, é um programa 

coordenado pelo Ministério da Justiça que desenvolve, em parceria com outros 

Ministérios uma ação integrada que envolve três frentes de atuação: Prevenção, 

Cuidado e Autoridade; 

 Jaqueline da SESAN de Guarujá, mencionou que no município tem implantado o CAPS 

AD III (atendimento 24 horas), e que o entendimento das outras Secretarias que o 

melhor caminho para o usuário é ainda a internação, e que o atendimento em rede não 

é muito bem difundido; 

 O coordenador disse que algumas experiências sobre tratamento de usuários em outros 

países, como E.U.A. e Europa, os quais já estão bem difundidos, estes trabalhos já vêm 

sendo utilizado no Brasil e citou o nome como sendo “Coalisão Comunitária sobre 

Antidrogas”; 

 

Item V: 

 Próxima reunião marcada para o dia 21 de janeiro de 2015 às 09h30 nas dependências 

da Agem; 

 Ficou definido o calendário de reuniões da Câmara Temática para o exercício de 2015, 

que aconteceram todas as terceiras quartas-feiras de cada mês; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 
Santos, 03 de dezembro de 2014 

 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 

ROBNSON GERMANO 
Secretário 


