
 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre Drogas N 001/2016 

 

CT PP Drogas 001.16 

 DADOS GERAIS 

Data: 17/03/2016 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 

Renato Pastorello PM Santos 

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

Janete Araújo Edington Santos  DRS4 – Diretoria Regional de Saúde  

CONVIDADOS:  

Pamela Leonardo COED - SEDS 

Gleuda S.T. Apolinario COED - SEDS 

Lucas Roncati Guirado FEBRACT 

Claudemir dos Santos  COED - SEDS 

Caroline de Souto Coutinho  AGEM  

Marcelo Hermsdorf AGEM/Estagiário 

Alexandre Cruz dos Santos  AGEM/Estagiário  

Pauta divulgada em: 
08/03/2016  

Reunião iniciada às: 
10h00 

Término da Reunião às:  
12h34 

 

OBJETIVOS 

I. Programa Recomeço – por Sra. Gleuda Apolinario, Coordenadora Estadual sobre 
Drogas, da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

II. Adesão ao Programa Recomeço 
III. Outros assuntos de interesse regional. 

  

REGISTROS 

Ausências 

Municípios: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande. 

Estado: Segurança Pública, Casa Civil e Desenvolvimento Social. 

 

 Aprovada ata da reunião anterior 

 O Coordenador da Câmara Temática apresentou o Plano de Trabalho 2016 

 Informou que a política sobre as Drogas será tratado no novo decreto de 2015 
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 Destacou a nova restruturação do Programa Recomeço e que é fundamentou a 

apresentação da Sra. Gleuda Apolinario, Coordenadora Estadual sobre Drogas, da 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico; 

 Informou que o Programa Recomeço foi regulamentado por um novo Decreto de 

2015 e que será necessário os municípios conhecerem as novas regras e se 

adequarem;  

 Apresentou o projeto de Plano de Trabalho que tem em seu escopo: 

1. Execução da pesquisa aprovada em 2015 para nortear ações de prevenção; 

2. “Desenho” da Rede Intersetorial (incluindo mapeamento por municípios) regional; 

3. Oficina para discussão, t; 

4. Definição da Política Regional sobre drogas; 

5. Adesão de municípios ao Programa Estatual Recomeço; 

6. Coalização Comunitária Anti Drogas de Santos (expansão para outros municípios); 

7. Interação de políticas sobre drogas com segmento: Juventude, Mulher, Idoso, 

Igualdade Racial, Pessoa Deficiência; 

8. Necessidade de alteração da Composição, incluindo a educação e mantendo os já 

existentes; 

 O coordenador informou que o Diretor Executivo da AGEM, sinalizou que para a 

execução da pesquisa está faltando apenas o recurso. 

 Destacou que o trabalho de pesquisa é fundamental para se desenvolver um trabalho 

de prevenção com maior eficácia; 

 Foi discutido entre os membros da CT de Políticas Públicas sobre Drogas, o papel da 

cultura e da propaganda, e sua influência nas crianças e adolescentes no consumo de 

drogas, principalmente nas licitas;  

 A Coordenadora Estadual sobre Drogas, a Sra. Gleuda Apolinario, iniciou se 

apresentando, e pedindo para sua equipe se apresentar; 

 A Coordenadora pediu aos Municípios que informassem, quais os procedimentos 

quando existe necessidade encaminhar usuários de drogas para uma comunidade 

terapêutica? 



 

 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas sobre 
Drogas 

N 001/2016 

 

CT PP Drogas 001.16 

 
3 

REGISTROS 

 A representante da DRS 4, Sra. Janete Araújo informou que acabou de se escrever no 

Plano Regional da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial.  Esse projeto determina 

como será operacionalizada as vagas regionalizadas; 

 A representante do Guarujá, informou que já vez a adesão no Programa Recomeço, 

mas que não deve retorno, complementou dizendo que o Município possui uma 

parceria com algumas comunidades terapêuticas da região; 

 São Vicente, informou que tem parceria como o programa CRAC é Possível Vencer e 

vagas em algumas comunidades terapêuticas, custeada pelo município, mas não 

possui parceria com o Programa Recomeço.  

 Santos, informou que possui parceria com o Programa Recomeço, mas que as vagas 

que seriam utilizada para Santos e até mesmo para região, não estão sento utilizadas 

por Santos; 

 Santos completou informando que está arcando com o custo de vagas em 

comunidades terapêuticas da Região; 

 A Sra. Gleuda Apolinario, explicou a situação de Santos que possuía vagas no 

Programa Recomeço, foi uma das cidades escolhidas para se fazer o teste do 

programa na época, mas que por algum problema essas vagas disponíveis, ficaram 

ociosas, o Estado percebendo isso acabou destinando as vagas para o CRATOD – 

Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas; 

 A Coordenadora Estadual sobre Drogas, informou que todos os contratos estão 

vencidos e que é necessário aderir novamente ao Programa Recomeço, respeitando o 

Decreto n° 61.674, de 02/12/2015, e que o decreto tem critérios que todos os 

municípios tem que respeitar; 

 Informou que o Programa Recomeço e um das estratégias, na recuperação de 

usuários de drogas, mas que existe a necessidade dos municípios desenvolverem o 

Plano de Ação de Políticas sobre Drogas, que é um dos novos requisitos para adesão 

ao Programa Recomeço; 

 Destacou a importância do SUAS – Sistema Único de Assistência Social, CAPS – 

Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Drogas, entre outros na continuidade do acompanhamento após o tratamento;  

 A Coordenadora Estadual sobre Drogas informou que, no momento não possui vagas 

disponíveis para os municípios; 
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 Informou que as comunidades terapêuticas, não envolve trabalho com menores de 18 

anos, a internação de um menor e considerada ilegal; 

 A previsão para se começar a adesão e ao Programa Recomeço e Junho, mas a 

Coordenadora Estadual sobre Drogas se comprometeu em enviar a Minuta do Termo 

de Adesão e o Modelo do Plano de Ação contra as Drogas até Maio; 

 O Coordenador da CT de Políticas Públicas Contra as Drogas, reforçou a importância 

da regionalização das Vagas do Programa Recomeço, a fiscalização das comunidades 

terapêuticas que fazem parte do programa e as demais Clinicas; 

 Não havendo mais nada a se tratar encerrou a reunião.  

 
 

Santos, 17 de março de 2016 
 
 
 

Eustázio Alves Pereira Filho 
Coordenador 

 
 

 
ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS  
Secretário 


