
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 002/15 

 

CT PP Drogas 002.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 25/03/2015 Local: Sala de reuniões da AGEM Horário: 10h00 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Eustázio Alves Pereira Filho PM Santos 

Aureny L. C. Machado PM Bertioga 

Márcio Christian Paganatto PM Itanhaém 

Dorian Rojas PM Praia Grande 

Iara Bega de Paiva PM Guarujá 

CONVIDADOS:  

Evandro Barros da Silva AGEM/Estagiário 

Elaine C. P. Gomes Orsatti AGEM 

Tânia Vieira Lomas  Sec. Est. de Saúde  

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

Luiza Martinez Assessoria de Comunicação – Gabinete Vice-Prefeito  

Gleuda Simone Teixeira Sec. Est. de Desenvolvimento Social 

Marta Elena Reis Sec. Est. de Desenvolvimento Social  

Pauta divulgada em: 
18/03/2015  

Reunião iniciada às: 
10h45 

Término da Reunião às:  
12h33 

 

OBJETIVOS 

Item I – Assuntos pertinentes à Coordenadoria Estadual sobre Drogas – COED, dentre os quais o 
Programa Recomeço; 
Item II - Outros assuntos de interesse regional. 

  

REGISTROS 

Ausências:  

Municípios: Cubatão, Mongaguá e Peruíbe. 

Estado: Segurança Pública. 

 
- Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da Câmara Temática; 

- A seguir, foram apreciados os seguintes aspectos;  

- Coordenador questionou se algum outro município da Baixada Santista já aderiu ao Programa 

Recomeço; 

- Iara Paiva, de Guarujá, informou que a adesão foi encaminhada e que ainda não obteve um 

retorno; 

- Coordenador comentou que o município de Santos aderiu ao programa em 2013; 

- As entidades conveniadas: Recanto Vida e Sol Nascente em Peruíbe, Primeiro Passo em 
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REGISTROS 

Itanhaém, República da Vida e Recanto Renascer em Guarujá, juntamente com a Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania oferecem 80 vagas na Região Metropolitana da Baixada 

Santista (RMBS), visando a recuperação e a reintegração social de dependentes químicos;  

- Citou que baseado em pesquisas realizadas no município de Santos a cada 10 pessoas em 

situação de rua, 3 pertencem a Santos;  

- Termo de cooperação técnica com as oficinas religiosas; 

- Duração do Programa Recomeço - 2 anos; 

- O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD III 24h) é um serviço específico 

para o cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com necessidades em decorrência do 

uso de álcool, crack e outras drogas; 

- Coordenador informou que em Santos estão transformando a unidade CAPS AD II em III e que 

já estão iniciando uma outra unidade CAPS AD III;  

- Iara Paiva destacou que no município de Guarujá há um CAPS AD e que no segundo semestre 

de 2015 haverá uma unidade de atendimento CAPS AD III; 

- Relatou ainda sobre a possibilidade de uma regionalização com os municípios de Bertioga e 

Cubatão;  

- Dorian Rojas, de Praia Grande, comunicou que no município existe uma unidade CAPS AD II e 

que também estão transformando para CAPS AD III; 

- Maria José, de São Vicente, informou que no município há somente uma unidade CAPS AD II; 

- Márcio Christian, de Itanhaém, comentou que em Itanhaém há somente uma unidade CAPS AD 

II e que também pensam em uma regionalização com os municípios de Peruíbe e Mongaguá; 

- Gleuda Simone, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, explicou que o Programa 

Recomeço é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para ajudar dependentes 

químicos, principalmente usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento 

multiprofissional; 

- Quando necessário a internação dos dependentes em centros de referência, incluindo 

comunidades terapêuticas e moradias assistidas; 

- Por intermédio do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), já foram 

encaminhados para tratamento muitos dependentes químicos, maioria deles direto da 

Cracolândia;  

- O Programa Recomeço é dividido em 4 eixos, sendo que em cada eixo possui uma Secretaria 

Estadual responsável:  1. Eixo - Prevenção (Secretaria de Educação), 2. Eixo - Tratamento 

(Secretaria de Saúde), 3. Eixo - Reinserção Social (Secretaria de Desenvolvimento Social) e 4. 
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REGISTROS 

Eixo - Revitalização das áreas públicas (Secretaria de Segurança Pública);  

- A temática do Plantão Jurídico é que os dependentes passarão por tratamento e depois terão 

acesso a vagas de emprego do Programa Frente de Trabalho, podendo trabalhar como auxiliares 

de serviços gerais e administrativos na Secretaria da Justiça ou auxiliando novos usuários em 

busca de ajuda pelo CRATOD; 

- Readequação do decreto de criação do Programa Recomeço e descentralização do programa 

como propostas para o ano de 2015; 

- O programa será feito de uma forma regional atendendo as demandas das Regiões 

Metropolitanas;  

- Coleta das informações técnicas; 

- Destacou a importância das famílias no processo de tratamento; 

- Para aderir ao programa é importante o município possuir uma unidade CAPS AD III para 

facilitar o processo;  

- A criação do Selo Recomeço foi outra iniciativa para valorizar as empresas e organizações da 

sociedade, o objetivo da parceria é ajudar o dependente químico a encontrar uma vaga no 

mercado de trabalho, o selo irá atender o dependente que está em tratamento ou já passou por 

ele por meio do Programa Recomeço; 

- Parceria também com o programa via rápido emprego; 

- Coordenador informou sobre a proposta de uma pesquisa de mapeamento da RMBS com as 

escolas de ensino fundamental sobre o uso experimental de drogas através do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista;  

- Próxima reunião dia 22 de abril de 2015;  

- Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

 
Santos, 25 de março de 2015 

 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
EVANDRO BARROS DA SILVA 
Secretário 


