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DADOS GERAIS 

Data: 22/08/2016 Local: AGEM Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Iara Bega de Paiva PM de Guarujá 

Marcio P. Paganatto PM de Itanhaém 

Raimundo de Souza Gomes PM de Mongaguá 

Waldemir de Almeida PM de Peruíbe 

Diva Helena da Silva Marinho PM de Peruíbe 

Dorian Rojas PM de Praia Grande 

Eustázio Alves Pereira Filho PM de Santos 

Richard David Klockner PM de São Vicente 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Robnson Germano AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermesdorf AGEM/ESTAGIÁRIO 

Gilson Nunes ALESP/Dep.Caio França 

Fernando Luís Moretti PM de Bertioga 

Marcelo de Oliveira PM de Mongaguá 

Pauta divulgada em:  
15/08/2016 

Reunião iniciada às:  
10:00 

Término da Reunião às:  
11:48 

 

OBJETIVOS 

 Item I - Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Item II - Apresentação dos serviços e programas para políticas sobre drogas no 

município ao qual pertence; 

 Item III - Outros assuntos de interesse Metropolitano. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Cubatão. 
Estado: Saúde, Segurança Pública, Casa Civil e Des. Social. 
 

Relato do andamento dos trabalhos: 
 

Item I: 

  Coordenador deu início a reunião com a leitura da ata anterior, haja visto que 

alguns dos presentes alegaram não terem recebido a Ata nem tão pouco a 

convocação, isto ocorreu em consequência de os mesmos ainda não constarem da 

lista oficial de membros representantes dos Municípios, o coordenador solicitou 

Ata de Reunião da Câmara Temática Políticas Públicas 
sobre Drogas 

N 006/ 2016 
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ainda que se efetuasse algumas correções na Ata, as quais foram executadas 

prontamente e após, a Ata foi aprovada por unanimidade; 

 O representante da Prefeitura de Peruíbe, comunicou que o ofício com as 

respectivas designações do titular e seu suplente já fora encaminhado por aquele 

município ao Condesb, para que se procedesse as devidas alterações; 

 Comentado que não houve a oficina da DRS IV; 

Item II: 

 Informado o acordo de um ano entre a Prefeitura Municipal de Santos e a 

UNIFESP para desenvolvimento de pesquisa visando estudo com base na Lei nº 

14.592, de 19 de outubro de 2011 prevendo o combate do comércio de bebidas 

alcoólicas para menores de dezoito anos; 

 Como metodologia de trabalho foi solicitado pela UNIFESP que a pesquisa fosse 

realizada com mínimo de dez por cento dos estabelecimentos; 

 A pesquisa foi realizada com mínimo de onze por cento; 

 A pesquisa foi feita em uma quarta-feira com duração de quatro horas juntamente 

com equipes da Coalizão Anti Drogas do Município de Santos e da Guarda Civil 

Municipal abrangendo todos os 2.470 estabelecimentos do município de Santos 

que vendem bebidas alcoólicas como: Bares, lojas de conveniência, quiosques da 

praia, supermercados etc.; 

 A região da zona noroeste obteve o melhor resultado de pesquisa com quarenta 

por cento de estabelecimentos que venderam bebidas alcoólicas e sessenta por 

cento que não venderam fazendo com que o município obtivesse um total de 

cinquenta e cinco por cento;  

 Comentado que apesar dos estabelecimentos que fizeram a venda de bebidas 

cometerem irregularidades os mesmos não serão autuados e os que não fizeram a 

venda serão certificados pelo PROCON; 

 No dia 23/08/2016 será conversado com o Sindicato do Comércio Varejista e 

Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes com o objetivo de intensificar a 

fiscalização e despertar a consciência dos comerciantes; 

 Serão feitas reuniões com o Conselho de Pastores e o Conselho de Padres para 

divulgação dos trabalhos; 

 Se houver anuência dos participantes da CT o projeto será apresentado aos 
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demais municípios; 

 Levantada questão se o município deveria ser mais atuante no combate a venda 

de bebidas alcoólicas; 

 Comentado pelo Coordenador que o município deve tomar iniciativa não colocando 

apenas a competência no Estado; 

 Comentada legislação no Canadá em que bebida alcoólica é considera arma de 

fogo para menores de idade e também a proibição do consumo de bebidas 

alcoólicas em público em algumas regiões dos Estados Unidos; 

 Iniciada a apresentação do Município de Peruíbe (cuja apresentação está anexa); 

 Apresentada a equipe gestora, objetivo do CAPS I: onde é feito suporte a atenção 

mental integrando os programas de saúde à família e programas de agentes 

comunitários. 

 CAPS faz atendimento na própria Fundação Casa; 

 Estão sendo feitas etapas para melhorar o atendimento; 

 Realização de concurso para contratação de terapeuta ocupacional em horário 

integral; 

 Palestras estão sendo desenvolvidas nas escolas para que as crianças e 

adolescentes não tenham contato com as drogas; 

 Falado que o consumo de drogas no município ocorre muito cedo e que o 

município dispõe de poucos recursos; 

 Será enviado aos participantes Plano sobre Drogas do Programa Recomeço; 

 Coordenador justificou a ausência do Sr. Júlio Evangelista, do Município de 

Cubatão; 

 Comentado que será feito mapeamento geral com base nas apresentações de 

cada município para obter visão metropolitana de quantos CAPS serão necessários, 

mostrando a realidade sobre o que existe e o que é necessário na região; 

 Iniciada a apresentação do Município de Bertioga (cuja apresentação está anexa); 

 Falado que o município de Bertioga dispõe de cinco UBS com excelentes equipes 

compostas por Psicólogos, Enfermeiras, Assistentes Sociais etc.; 
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 Informado que as reuniões do Conselho Municipal de Drogas e o Proerd continuam 

sendo desenvolvidas naquele município neste ano; 

 Comentado que o município está com problemas na parte financeira e na 

internação feminina, onde estão sendo feitos brechó e bazar para arrecadar 

alimentos de modo a trazer melhorias; 

 Apresentado vídeo sobre a TV Caps Canal 1000 de Bertioga, no Youtube; 

 Informado sobre o Programa Recomeço de enfrentamento ao crack e outras 

drogas; 

 Sugerido para que a próxima reunião da CT ocorra no município de Mongaguá e 

sendo feita visitação do órgão de atendimento feminino, a qual não foi aceita 

pelos membros presentes; 

 Dito que os municípios de Praia Grande e Guarujá estão reativando as reuniões do 

COMAD e Bertioga, Peruíbe e Cubatão irão receber a sugestão do plano; 

 Apenas os municípios de Santos, Mongaguá e Guarujá estão com os COMAD 

ativados; 

 Levantada questão sobre as indicações em favor da sociedade civil feitas no 

COMAD; 

 Falado que o COMAD envolve toda a sociedade civil que sugere novas propostas e 

cabendo ao Executivo apenas a execução das propostas; 

 Comentado que será feita apreciação geral de cada município para obter relação 

dos atendimentos em andamento e será apresentada na próxima reunião em 

setembro; 

Item III: 

 DRS IV propôs fazer oficinas de treinamento em combate as drogas e foi sugerido 

que abranjam nível regional e sejam feitas na AGEM; 

 Informado que o plano de trabalho do município do Guarujá será concluído no 

início de setembro e que Bertioga irá se reunir para obter novo representante; 

 Mongaguá encaminhou ao Gabinete do Prefeito e a reitoria de Saúde Social 

prospecto e CI (Comunicação Interna) para obtenção de grupo técnico; 

 Coordenador fez agradecimento pela presença do Sr. Gilson, representante do 
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Dep. Estadual Caio França; 

 Próxima reunião será em 26/09/2016 às 09:30 horas na Agem; 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião; 

 
 
 

Santos, 22 de agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


