
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 003/2016 

 

CT PP Drogas 003.16 

 DADOS GERAIS 

Data: 23/05/2016 Local: Sala de reuniões da AGEM Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Iara Bega de Paiva PM Guarujá 

Márcio Christian Paganatto PM Itanhaém 

Eustázio Alves Pereira Filho PM Santos 

Raimundo de Souza Gomes PM Mongaguá 

Dorian Rojas PM Praia Grande 

Janete Araújo Edington Santos  DRS4 – Diretoria Regional de Saúde  

Vera Teresa Alves Palavicini dos Santos Sec. Desenvolvimento Social/DRADS 

  

CONVIDADOS:  

Ana Carolina Miani Zanhuqui PAI - BS 

Marcelo de Oliveira PM Mongaguá 

Richard Durante Junior  AGEM  

Pr. Jeremias Faustino Mongaguá 

Barbara Viera de Araújo de Oliveira AGEM/Estagiário 

Robnson Germano  AGEM/Condesb  

Maria José E. J. D. Alcalá Cravo CAPS AD – São Vicente 

Pauta divulgada em: 
16/05/2016  

Reunião iniciada às: 
10h05 

Término da Reunião às:  
12h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Leitura da Ata de Reunião anterior (Abril/2016); 

Item II – Apresentação dos serviços e programas para políticas públicas sobre drogas 

no município ao qual pertence; 

Item III – Assuntos gerais. 

  

REGISTROS 

Ausências 

Municípios: Bertioga, Cubatão, Peruíbe e São Vicente. 

Estado: Segurança Pública, Casa Civil. 

 

 Leitura da ata, da reunião anterior; 
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REGISTROS 

 O Coordenador da Câmara Temática abriu a reunião, alegando que alguns 

representantes não receberam a convocação para a reunião e nem a Ata da reunião 

anterior, o qual foi explicado que o que pode ter havido é que a indicação do 

representante efetuada por Ofício do Prefeito pode não ter sido feita e que só através 

do Ofício com o nome completo, telefone, e-mail do indicado, é que ele passa a 

constar da lista de representantes dos Municípios como titular e suplente, e aí nós 

secretários encaminhamos as convocações e atas das reuniões; 

 Como foi alegado o não recebimento da ata, o Coordenador propôs a leitura da 

mesma, a qual foi realizada pela representante da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social, Vera Teresa; 

 Após a leitura foi observado que o representante de Mongaguá, o seu sobrenome 

consta na ata como Oliveira e o correto é GOMES, a representante de São Vicente na 

Câmara Temática consta como convidada, pois até o presente momento sua 

indicação por Ofício do Prefeito, não foi efetivada, por esse motivo ainda consta como 

convidada e não como representante Titular da PM de São Vicente; 

 O Coordenador descreveu alguns itens que deverão compor o ato da Prefeitura para 

adequação à participação da Prefeitura ao “Programa RECOMEÇO – Uma Vida sem 

Drogas”, estabelecido pelo Decreto 61.674/2015; 

 Foi lido pelo Coordenador, uma breve síntese do “Modelo do Plano de Ação Municipal 

de Políticas sobre Drogas”, cujo texto em sua integra seria encaminhado 

posteriormente pelo Coordenador ao E-mail do Condesb, para que fosse enviado a 

todos os presentes e representantes da CT de Drogas; 

 O Coordenador convidou aos Municípios presentes que fizessem suas apresentações 

referente ao programa que foi desenvolvido pelo Município; 

 Mongaguá relatou de forma sucinta verbalmente como funciona o atendimento ao 

usuário de drogas em seu Município; 

 A representante da PM de Guarujá, Iara, iniciou sua apresentação através de slides os 

quais encontram-se anexos; 

 A representante da PM Praia Grande, Dorian Rojas, também iniciou sua apresentação 

através de slides os quais encontram-se anexos; 

 O representante da PM Itanhaém, Marcio Paganatto, após convite do Coordenador, 

iniciou sua apresentação através de slides os quais encontram-se anexos; 
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REGISTROS 

 Janete Araújo da DRS4, solicitou a palavra para esclarecer que vem conversando com 

os Municípios menores, para sensibiliza-los da importância na participação do 

Município no atendimento aos dependentes químicos; 

 Próxima reunião será 27/06/2016; 

 Ficou decidido pelo Coordenador que as reuniões da CT de Políticas Públicas sobre 

Drogas, será toda quarta segunda-feira de cada mês; 

 Não havendo mais nada a se tratar encerrou a reunião.  

 
 
 

 

Santos, 07 de junho de 2016 
 
 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 

 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


