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DADOS GERAIS 

Data: 10/10/2016 Local: AGEM Horário: 09:30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Raimundo de Souza Gomes PM de Mongaguá 

Eustázio Alves Pereira Filho PM de Santos 

Jacqueline Marjorie Freitas Cavalcante PM de Guarujá 

Convidados:  

Ariel Alexandre dos Santos AGEM/CONDESB 

Marcelo Hermsdorf  AGEM/Estagiário 

Mirian Eliseu de Matos Associação Coalizão de Santos 

Eduardo Mendez Freire dos Santos PM de Santos 

Richard David Klockner PM de São Vicente 

  

  

Pauta divulgada em:  
03/10/2016 

Reunião iniciada às:  
10:00 

Término da Reunião 
às:  

11:54 
 

OBJETIVOS 

 Item I – Aprovação da ata anterior; 

 Item II – Apresentação dos resultados da “PESQUISA DE COMPRA DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS POR ADOSLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SANTOS”; 

 Item III – Assuntos gerais. 

 

REGISTROS 

 Ausências: 
Municípios: Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e Praia Grande 
Estado: Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e Casa Civil 
Justificativa: Secretaria de Desenvolvimento Social. 
 
Relato do andamento dos trabalhos: 
 

 O Coordenador deu início a reunião agradecendo os representantes 
presentes e fazendo os seguintes informes: 

 

 Conquista da clínica regional no município de Praia Grande; 
 

 Mapeamento regional para conhecimento dos erros; 

Ata de Reunião da Câmara Temática de Políticas Públicas 
sobre Drogas 

N 007/ 2016 
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 Última reunião desta CT que será no dia 21 de novembro; 
 

 Será apresentado resultados de todos os anos, onde disse que faltou a 
presença do município de Cubatão no desenvolvimento do trabalho regional; 

 

 Incentivo aos municípios para desenvolvimento de seus planos municipais 
sobre drogas; 
 

 Plano municipal de combate sobre drogas, que tem financiamento de vagas 
pelo Estado através do Programa Recomeço; 
 

 Entrevista do Prefeito eleito de São Paulo concedida a revista Veja São 
Paulo, sobre a reformulação no atendimento do Programa Recomeço; 
 

 A garantia de verba estadual para os municípios; 
 

 Feitas visitas nas comunidades terapêuticas cadastradas pelo Programa 
Recomeço, dito que o Município de Santos detêm duas comunidades 
cadastradas no Programa Recomeço. Feito levantamento de vinte e uma 
comunidades onde onze municípios foram comtemplados e na RMBS foi o 
município de Santos; 

 
 Decreto do Governador do Estado no ano de 2015 referente ao Programa 

Recomeço, onde cada município não se centralizaria no município pólo 
tendo condições de apresentar seu plano sobre Drogas; 
 

 Dito que quando o município de Santos não obtinha financiamento federal e 
estadual comprou as vagas através da Secretaria da Saúde, e a proposta do 
Prefeito de Santos é que o município não faça mais aquisição de vagas e 
utilize as disponibilizadas pelo Estado; 
 

 Visita a Clínica Terapêutica Oliveiras que não é cadastrada como 
comunidade más sim credenciada como atendimento de clínica; 
 

 Lei 10.216 art.6º de 06 de abril de 2001, onde estabelece que nas 
patologias psiquiátricas haja internações involuntárias. Dito que o município 
de Santos não detêm de recursos financeiros para efetivar as internações 
involuntárias; 
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 Exemplo de caso do apresentador Casagrande, onde sua família conseguiu 
sua internação e do cantor Chorão que a família não conseguiu sua 
internação; 
 

 Dito que os casos não podem ser tratados da mesma forma e que cada 

município terá autonomia para as suas contratações; 
 

 Levantada questão referente a inerência das reuniões, onde foi dito pelo 
Coordenador que será incluída como pauta para aprovação dos membros 
desta CT; 

 

 Disse sobre a conquista da clínica regional no município de Praia Grande; 
 

 Item I: O Coordenador fez a leitura de ata anterior e solicitou algumas 
correções onde foram prontamente atendidas pela Secretaria Executiva do 
CONDESB, e posteriormente a mesma foi aprovada; 

 
 Item II abordou os seguintes itens: 

 
 Apresentado vídeo de rapaz embriagado que dançava na mesa e despencou 

do edifício; 
 

 Usuário de drogas inicia o seu vício com bebidas alcoólicas e a seguir inicia 
nas drogas ilícitas; 

 

 Apresentada pesquisa parceria entre UNIFESP (Universidade Federal de São 
Paulo) e Prefeitura Municipal de Santos – Comitê gestor municipal de 
políticas sobre drogas, COMAD (Conselho Municipal de Políticas sobre 
Drogas) e Coalizão Comunitária Antidrogas de Santos, supervisionada pelo 
Dr. Ronaldo Laranjeira e Dr. Sérgio Duailibi ambos da UNIFESP; 
 

 Atuação do Dr. Sérgio Duailibi no município de Diadema para fechamento 
dos bares das 22:00hs – 06:00hs e na atuação do estudo nacional do 
“Beber e dirigir”, onde foi aplicado no município de Santos, obtendo o 
resultado de 18 (dezoito) por cento de motoristas alcoolizados participantes 
do estudo; 
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 Objetivo das pesquisas é mudar a cultura da população e dado como 
exemplo a proibição de fumar em local fechado onde trazia muitos 
problemas de saúde aos garçons dos bares e restaurantes; 
 

 População não detêm de informações referente aos malefícios que as 
drogas trazem ao sistema nervoso e é necessária trabalhar a prevenção da 
população; 

 

 Brasil está como quinto no ranking mundial de consumo de bebidas 
alcoólicas; 
 

 Violência é elevada na utilização de bebidas alcóolica; 
 

 Uso de bebidas alcoólicas eleva os casos de DST’s (Doenças Sexualmente 
Transmitíveis); 
 

 Narcotráfico ultrapassou a produção bélica e produção de petróleo; 
 

 Passado o período eleitoral será solicitado ao Estado uma maior divulgação 
do estudo realizado no município de Santos; 

 

 Brasil não tem grande utilização de heroína devido ao seu elevado custo; 
 

 Liberação do uso das drogas não irá resolver os problemas do Estado, 
citado como exemplo os Estados Unidos; 
 

 Estudo FIPE e USP solicitado pelo município de Santos para censo dos 
moradores de rua, onde foi constatado que setenta e três por cento dos 
moradores são de outras regiões sendo que, no porto foi encontrada 
pessoas de outros países; 
 

 Álcool é o grande problema da saúde pública; 
 

 Matéria no Jornal A Tribuna, com o Secretário de Saúde onde disse que a 
mãe não pode fazer uso de álcool na gestação; 
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 Apresentado levantamento do CEBRID; 
 

 Mulheres ultrapassam os homens no consumo de bebida alcoólica; 
 

 Apresentada tabela de uso regular; 
 

 Estudo parceria UNIFESP e escolas públicas, onde quatro crianças dentre 
dez fazem a ingestão de bebidas alcoólicas; 
 

 Apresentado pesquisa IBGE; 
 

 Lei 14.592, de 10 de outubro de 2011, Lei Complementar Municipal n.º328, 
de 1º de abril de 1999, e ECA Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990; 
 

 Lei é feita pelo SEFIN; 
 

 Receio de que as redes sociais atrapalhassem o momento da pesquisa com 
informações passadas pelos adolescentes; 
 

 Participação de trinta adolescentes da Igreja Batista do Marapé; 
 

 Pesquisa feita apenas com estabelecimentos abertos não abrangendo os 
ambulantes; 
 

 Pesquisa será disponibilizada no site da Prefeitura; 
 

 Zona Noroeste obteve melhor índice; 
 

 Apresentado relatório qualitativo; 
 

 Estabelecimentos que fizeram a venda de bebidas não serão punidos e os 
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que não fizeram serão certificados; 
 

 Apresentada frases negativas e positivas; 
 

 Reunião do Sindicato do Comércio Varejista com os comerciantes donos dos 
locais que fizeram a venda de bebida alcoólica; 

 

 Latas foram empilhadas em pirâmide, abertas, distribuídas em baldes 
seguindo modelo canadense e feita pirâmide com as latas compradas; 
 

 Estudo realizado pelo Hospital Mãe de Deus, a cada dez jovens com idade 
até dezenove anos um fazia uso de bebida alcoólica; 
 

 Lacres foram separados para a campanha de cadeiras de rodas do Rotary; 
 

 Reuniões com Conselho Municipal de Turismo, Conselho de Segurança 
Municipal, Coalizão Internacional Anti Drogas e Coalizão Anti drogas de 
Santos, Órgãos fiscalizadores – Proncon/Estado e Municípios, Conselho 
Municipal de Educação e Sindicato do Comércio Varejista; 
 

 Coalizão será ampliada e levada a outros municípios; 
 

 Estado de Utah nos Estados Unidos, obtém de menor índice de violência e 
dependência química no mundo; 
 

 Moção votada em assembleia do COMAD referente aos rachas ocorridos no 
estacionamento do Hipermercado Extra Santos; 
 

 Miami nos Estados Unidos tem uso de drogas liberado, porém o consumo 
deve ser apenas nas residências; 
 

 Reitor da Universidade Santa Cecília, Sr. Marcelo Teixeira, solicitou a 
apresentação dos dados obtidos na pesquisa aos professores da instituição; 
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 Membros desta CT devem divulgar os números de disque denúncia em seus 
municípios; 
 

 Secretaria Executiva do CONDESB propôs a inserção do Disque denúncia no 
site da AGEM; 

 

 Secretaria Executiva do CONDESB propôs a apresentação dos resultados 
obtidos através da pesquisa em reunião do CONDESB; 
 

 Dr. Ronaldo Laranjeira irá apresentar o estudo a outros municípios; 
 

 Conselho dos Padres solicitou a apresentação do estudo; 
 

 Sugerido a apresentação do estudo à União da Sociedade Espírita; 
 

 Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 
 

 
 
 

Santos, 10 de outubro de 2016. 
 
 

 
 
 

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO 
Coordenador 

 
 
 
 
 
ARIEL ALEXANDRE DOS SANTOS 
Secretário 


