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.15 

 DADOS GERAIS 

Data: 20/08/2015 Local: Sala de reuniões da AGEM Horário: 14h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Renato Pastorello PM Santos 

Márcio Christian Paganatto PM Itanhaém 

Dorian Rojas PM Praia Grande 

Iara Bega de Paiva PM Guarujá 

CONVIDADOS:  

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

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

Vera Teresa A. Palavicini dos Santos DRADS BSA 

Gilson Miguel Condesb 

Pauta divulgada em: 
13/08/2015  

Reunião iniciada às: 
14h30 

Término da Reunião às:  
16h10 

 

OBJETIVOS 

Item I – Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. 
Item II – Apresentação de proposta de projeto para pesquisa junto a unidades de ensino da Região 
Metropolitana sobre o uso de drogas. 
Item III –Informação sobre estrutura de atenção existente à dependência química, dificuldades e 
expectativas, de cada munícipio da região (sugestão de 10 minutos de duração para cada membro da 
CT). 
Item IV - Outros assuntos de interesse regional. 

  

REGISTROS 

Ausências:  

Municípios: Bertioga, Cubatão, Peruíbe e Mongaguá. 

Estado: Segurança Pública. 

Obs: O coordenador da CT, Eustázio Alves Pereira Filho, justificou a ausência. 

 Renato Pastorello preside a reunião em substituição ao coordenador Eustázio Alves Pereira Filho, que 

justificou a ausência. 

 Lida e aprovada a ata da sessão anterior 

 Aprovado por unanimidade a proposta da realização de uma pesquisa sobre o uso de drogas nas redes 

de ensino da RMBS, com a ressalva de se definir a metodologia e o público alvo, não se limitando às 

escolas. 
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REGISTROS 

 Apresentar a proposta ao Condesb. 

 Estudar a possibilidade da pesquisa ser custeada com recursos do Fundo. 

 Em seguida foram feitos informes sobre a estrutura de atenção existente à dependência química, 

dificuldades e expectativas de cada município da região. 

 Os municípios fizeram um levantamento da situação atual: todos em dificuldades devido à crise 

financeira que atinge o país, com investimento paralisados. 

 A representante do Estado, Vera Teresa, apresentou a propostas de se promover um encontro 

metropolitano entre Saúde e Assistência (“para se alinhar conhecimento”) e da regionalização do projeto 

Recomeço. 

Proposta de pauta para a próxima reunião no dia 21 de setembro – 9h30: 

1) Definição da metodologia e público-alvo para a pesquisa. 

2) “Fechar” o perfil dos entrevistados. 

3) Convidar representantes da Saúde de outras áreas para “impactar” o questionário (da pesquisa) mais 

representantes da Secretária de Estado da Educação, Diretoria Regional de Ensino e da Juventude. 

4) Convidar representantes de institutos ligados à área – como Fio Cruz - e Ministério da Saúde, secretarias 

da Educação e da Juventude - para embaçar a pesquisa com dados técnicos. 

5) Montar um Grupo de Trabalho para organizar o TR da pesquisa. 

A representante do Guarujá, Iara, contestou o grande número de representantes do setor da Saúde na CT de PP 

Drogas e propôs “repensar”. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 

 
Santos, 20 de agosto de 2015 

 
 
 
 

RENAT PASTORELLO 
Coordenador 

 
 
GILSON MIGUEL 
Secretário 


