
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 005/2016 

 

CT PP Drogas 005.16 

 DADOS GERAIS 

Data: 25/07/2016 Local: Sala de reuniões da AGEM Horário: 09h30 

Tipo de Reunião: Trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Richard David Klockner PM de São Vicente 

Eustázio Alves Pereira Filho PM Santos 

Raimundo de Souza Gomes PM Mongaguá 

Janete Araújo Edington Santos Sec. Saúde/DRS-IV 

Diva Helena da Silva Marinho PM de Peruíbe 

Maria José B. Junqueira D.  PM de São Vicente 

Fernando Luís Moretti da Silva PM de Bertioga 

Júlio Evangelista Santos Junior Coordenador da CT da Igualdade Racial 

Solange Alvarez de Alvarenga Sec. da Educação 

  

CONVIDADOS:  

Waldemir de Almeida PM de Peruíbe 

Marcelo de Oliveira PM Mongaguá 

Barbara Vieira AGEM/Estagiário 

Robnson Germano  AGEM/Condesb  

Pauta divulgada em: 
18/07/2016  

Reunião iniciada às: 
10h05 

Término da Reunião às:  
11h50 

 

OBJETIVOS 

PAUTA 

 

Item I – Aprovação da Ata da reunião; 

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

no município ao qual pertence; 

Item III – Outros Assuntos de Interesse regional. 

  

REGISTROS 

Ausências 

Municípios: Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Santos. 

Estado: Casa Civil, Segurança Pública e Desenvolvimento Social. 
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REGISTROS 

 Leitura e aprovação da ata, da reunião anterior; 

 

 O Coordenador da Câmara Temática iniciou a reunião dizendo sobre a importância 

das políticas públicas sobre drogas, haja visto a violência que estamos enfrentando 

nos dias de hoje; 

 

 O Coordenador enfatizou as apresentações dos municípios, referente a programas 

que os próprios municípios, vem desenvolvendo na área da Saúde e demais políticas 

públicas sobre drogas, alguns municípios já fizeram suas apresentações. Hoje 

teremos a apresentação será do município de São Vicente. 

 

 Para a implantação do Programa Recomeço, o coordenador disse que é necessário 

que o município tenha um programa definido em termos de políticas públicas sobre 

drogas, na prevenção e no atendimento familiar ao usuário; 

. 

 A apresentação de São Vicente (anexa), referente a políticas públicas sobre drogas 

desenvolvidas no município de São Vicente fizeram parte da reunião apresentada 

nesta segunda-feira (25), na Câmara Temática (CT) de Políticas sobre Drogas, do 

Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb) foi realizada pelos 

representantes Richard David e Maria José B. Junqueira; 

 

 O objetivo dessa troca de experiências entre técnicos dos nove municípios da região 
é auxiliar na elaboração do diagnóstico regional sobre serviços disponíveis e 
carências no atendimento, além de subsidiar na elaboração do Plano Municipal 
Sobre Drogas, pré-requisito para adesão das prefeituras ao ´Programa Recomeço: 
uma vida sem drogas`, do governo do Estado. 

 

 São Vicente conta com Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de saúde 
abertos e comunitários, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que prestam 
assistência especializada a pacientes com transtornos mentais graves decorrentes 
do uso de substâncias psicoativas, contribuem na reabilitação e reinserção social dos 
pacientes. 
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REGISTROS 

 Segundo Richard Klöckner, representante do CAPSad II, não há necessidade de 
marcação de consulta ou encaminhamento para passar pelo acolhimento inicial. No 
local também é feita orientação familiar e encaminhamentos para rede de saúde. 

 

 Maria José Junqueira, da Coordenação da Saúde Mental, informou que, como 
retaguarda de urgência e emergência, há seis leitos no Hospital Municipal de São 
Vicente para internações curtas e também para usuários de crack, álcool e outras 
drogas, em situação que exija cuidado intensivo como a desintoxicação, abstinência 
grave e etc. Quando há necessidade de internação em períodos mais longos, é 
solicitada vaga no Polo de Atenção Intensiva em saúde mental da Baixada Santista 
(PAI/BS), por intermédio da central reguladora de vagas do DRS IV. 

 

 O município também conta com o consultório de rua, que percorre a cidade e facilita 
o encaminhamento para as unidades hospitalares e o CAPS III Mater, único com 
estrutura para demandas de cuidados intensivos. 

 

 Dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, são realizadas oficinas musicais 
chamadas Batucaps, que visam ao fortalecimento da ressocialização, e também são 
comercializados os produtos feitos pelos pacientes no bazar MentalShop. 
 

 Na próxima reunião farão as apresentações os municípios de Cubatão, Bertioga e 

Peruíbe; 

 

 A representante da Sec. de Estado da Saúde, DRS IV, Janete Araújo, mencionou que 

a Saúde juntamente com a Vigilância Sanitária, vem efetuando ação combinada de 

Força Tarefa para fiscalizar casas que oferecem atendimento ao dependente químico; 

 

 Evento 
 

 Janete Araújo, do DRS IV, divulgou que será realizada uma oficina sobre o 

´Programa Crack, é Possível Vencer´, no dia 8 de agosto, das 9 às 16h, no auditório 

do órgão estadual, na avenida Epitácio Pessoa, 415 – 1º andar. 

 
 A próxima reunião da CT está prevista para o dia 22 de agosto. 
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REGISTROS 

 Não havendo mais nada a se tratar encerrou a reunião.  

 
 
 

 

Santos, 11 de agosto de 2016 
 
 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 

 
ROBNSON GERMANO 
Secretário 


