
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES
Sistema Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISMUD

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

DATA:  09 de março de 2018
HORA: 09h
LOCAL: CEMURE – Sala 09
                 Av. Coronel Estevam, 3897 – Nossa Senhora de Nazaré
                 Natal/RN -  CEP.  59031-270

Ao sétimo  dia  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito,  foi  realizada  a  Reunião

Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMUD, convocada

pelo presidente Sr. João Paulo Mendes Sales, com a participação dos seguintes integrantes do

Colegiado Pleno e convidados presentes:

MEMBROS DO COMUD

NOME Representantes

Ausente Secretaria Municipal de Governo – SMG

Genilce Maria Maciel de Almeida Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Auricéa Xavier de Souza Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social –
SEMTAS

Nadja Dantas de Oliveira Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEL

João Paulo Mendes Sales Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa 
social – SEMDES

Judineide D. Souza Secretaria Municipal de Educação – SME

João Maria Ferreira da Silva Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

Joanna de Oliveira Guerra Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA

Jandira Borges de Oliveira Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres – 
SEMUL

João Paulo Dias Observatório da População Infanto Juvenil em 
Contexto de Violência – OBJUVI

Anna Carolina Vidal Matos Associação Brasileira de Redução de Danos – 
ABORDA

Patrick Ramon S. Coquerel Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas – PBPD

Eugênio Sávio Fernandes dos Santos
(Não assinou lista mas estava presente)

Associação Potiguar dos Familiares, Amigos e 
Usuários dos Serviços de Saúde Mental – PLURAL

Lucas Victor Alvergas dos Santos Coletivo Antiproibicionista Cannabisativa – CACA

Ausente Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC

Newton Mousinho de Albuquerque Representando o Grande Oriente no Brasil – GOB/RN

Franklin Horácio Soares de Castro Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região – 
CRP/17
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Halisson Silva da Costa
José Vanilsom Torres da Silva

(Não assinou lista mas estava presente)
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS

NOME Representação

Késia Menezes de Aguiar Representando a Secretaria Municipal de Habitação,
Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes -

SEHARPE

Raquel B. Ataíde Fagundes Ministerio Publico do RN

Celânsia Gomes Barbosa SEMDES- COTEC

Emanuelle C. Morais Camelo SMS- COTEC

Adriano Cesar Lima de Carvalho SME-COTEC

Kilbia Maria C. Rodrigues SEMDES-COTEC

Marcos Antônio Porfírio Batista FUNCARTE-COTEC

Jaqueline Maciel Targino SME-COTEC

Maria das Graças Melo SEMDES-COTEC

Jessica de Morais Costa Gabinete da Vereadora Natalia Bonavides

Daniele V. Lima da Silva UFRN

Iniciados os trabalhos,  o presidente o Sr.  João Paulo Mendes Sales,  iniciou a reunião em

segunda chamada no horário de nove horas e trinta e sete minutos, obedecendo a ordem do

dia, a qual fora previamente convocada com o seguinte teor:

PAUTA:
1. Leitura da Ata da reunião anterior - 22.12.2017
2. Apresentação do plano de trabalho do COTEC para o ano de 2018:

a) Revisão do Plano Municipal para a SEMPLA;
b) Relatórios de Grupos do Workshop;
c) Tramitação da Lei , suas alterações e portarias;
d) FUMUD;
e) Agenda dos fóruns intersetoriais
f) Ações Coordenadas;
g) Observatório da Rede Municipal

3. Outras deliberações pertinentes.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E DELIBERAÇÕES:

O  Presidente  do  Conselho  o  sr.  João  Paulo  Mendes  Sales,  saudou  aos  Conselheiros  e

convidados. Ele falou sobre a tramitação da Lei 6.404 e da audiência ocorrida na Câmara em

que houve a aprovação da mudança das secretarias que compõem o colegiado. A saída da

SMG e da SEMAD e a inclusão da SEHARP e SECULT. Ressaltou o processo do FUMUD.
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Questionou sobre a ata encaminhada por e-mail e se tinha alguma alteração a ser feita por

parte dos presentes. Sem sugestões de modificações, o presidente continuou com a reunião. O

representante  da  PLURAL (o  mesmo  não  assinou  a  lista  de  presença)  questionou  sobre

quorum e a falta da presença dos conselheiros nas reuniões, obtendo resposta do presidente do

conselho de que se obteve quorum de cinquenta por cento mais um. O presidente passou a

palavra  a  senhora Auricéia  Xavier,  a  qual  fez uma explanação sobre o encerramento  das

atividades do ano de dois mil e dezessete e como se encontra o texto sobre o Plano Municipal

de Políticas Públicas sobre Drogas,  expondo que o mesmo encontra-se na SEMPLA para

avaliação dos indicadores e textualização, e que falta receber as contribuições da Sociedade

Civil Organizada que até o presente momento não apresentou devolutiva. A senhora Carolina

Vidal se prontificou em rever a situação com o OBJUVI (esse já se encontra com o material

pronto a ser enviado) e toda a sociedade presente, posteriormente enviando arquivo em PDF

aos membros do conselho. Ficou marcado entre ela e Auricéa um encontro para a próxima

quarta-feira dia 14 de março, na sala de reunião da SEMPLA e o resultado será pauta da

próxima reunião desse conselho. Auricéa enfatizou a importância de não protelar mais essas

atualizações para a finalização do plano, e falou sobre a articulação dos fóruns intersetoriais

para esse ano, onde se desenvolverão ações além da articulação com a rede, fomentando os

debates  sobre  álcool  e  outras  drogas  entre  os  técnicos  com participação  da  comunidade,

através de fóruns nos territórios contemplados. No ano de dois mil e dezessete o formato do

fórum foi composto com três intervenções mensais e agora será um a cada dois meses, todavia

contempla as demandas da comunidade para o fortalecimento com os serviços municipais. O

fórum cresceu em sua magnitude, constatado sua eficácia, uma vez que em vários momentos

houve  falas  de  elogio  dos  secretários  e  outras  autoridades  envolvidas  na  temática,

aprofundando o conhecimento da política sobre drogas e das vulnerabilidades relacionadas ao

uso/abuso. Informou também que o calendário está fechado em suas datas e posteriormente

será divulgado. O representante do OBJUVI João Paulo Dias, pediu a palavra e comentou do

workshop  realizado  em  dezembro  passado  e  de  questões  advindas  dos  fóruns  a  serem

encaminhadas ao COMUD para apreciação. Pediu que fosse apresentado um relatório sobre

cada  ciclo  dos  fóruns.  O  presidente  respondeu  que  já  são  realizados  esses  relatórios  e
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apresentados ao Comitê Gestor e a partir deste, segue como política interna de cada secretaria,

e  que  existe  abertura  para  participação  da  sociedade  civil  organizada  nas  reuniões  de

planejamento  dessa  politica  pública.  O  representante  do  OBJUVI  pede  acesso  a  esses

encaminhamentos.  O presidente  informou  sobre  a  fragilidade  do  corpo  técnico  diante  do

tempo disponibilizado pelos secretários para desenvolver atividades, monitorar,  divulgar,  e

reforça a importância da integração do COMUD para fortalecimento dessas devolutivas e

consolidação das ações. O representante do PBPD,  Patrick Ramon S. Coquerel, perguntou

sobre a publicização desses relatórios e  destacou que realmente deve-se divulgar em mais

espaços  esses  relatórios,  para  melhor  acompanhamento  das  ações  por  toda  sociedade.  O

presidente passou a fala para senhora Emanuelle Camelo que falou sobre o relatório geral do

workshop realizado no ano anterior apresentando-o de maneira sucinta em formato de vídeo

que embasam as ações realizadas e sua progressividade. O presidente ressalta, mais uma vez,

a importância da participação de cada órgão e de que a visão principal do fórum do ano

passado foi o acolhimento em massa das secretarias. A senhora Emanuelle Camelo comenta

sobre o Georreferenciamento de Serviços, disponível no GoogleMaps, e que é uma ferramenta

que apresenta o mapeamento de toda rede e é extremamente importante para população. A

secretária Adjunta senhora Joanna de Oliveira Guerra pediu a palavra e falou sobre os índices

e diagnósticos que irão ser revistos no plano e sobre o Guia de Serviço, que é dispositivo que

a SEMPLA desenvolveu, e que mostra através do site, os equipamentos e os serviços de cada

secretaria deixando-as mais próximas dos usuários. Os presentes elogiaram a apresentação e o

relatório,  e  a  senhora  Emanuelle  Camel  ressaltou  a  gratificação  do  que  foi  construído

(produto), e que as ações são frutos das demandas, e reforça a relevância da presença das

pessoas para avanço dessas produções com mais eficácia. O presidente reiterou à sociedade

civil abertura para fazer parte das ações do COTEC, e que seria ímpar a contribuição nas

reuniões semanais. O representante do MNPR,  pediu a palavra e levantou a fala sobre os

anseios do Poprua, que fica além da temática álcool e drogas, chamou a atenção para questões

preventivas,  habitação  entre  outras  e  que  gostaria  de  dialogar  mais  com  os  gestores.  O

presidente pediu para no momento se ater a temática de drogas, e que nos fóruns foi percebido

que a temática as vezes se modifica, e que a visão do SISMUD é trabalhar um enfrentamento,
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aceitação ou nova forma de abordagem na questão do uso de álcool e outras drogas, assim

como comentou que para melhoria do trabalho desenvolvido pelo COTEC dar-se através da

verificação, analise, mapeamento e compreensão das questões que realmente influenciam as

populações.  Novamente  o  representante  da  PLURAL pediu  a  palavra  e  falou  sobre  os

homicídios dos jovens e diminuição do preconceito ao usuário de drogas, ressalvando que a

politica pública sobre drogas deve produzir esse tipo de efeito e que precisa publicitar e mais

trasparencia,  ao  relatório  tão  bem elaborado  e  exposto  e  pediu  mais  ações  práticas  para

sociedade.  O representante  do  OBJUVI solicita  que  os  temas debatidos  nas  reuniões  dos

gestores fossem trazidos a esse conselho, que as pautas centrais não são debatidas, disse que

esse conselho soma, incrementa as políticas públicas, e que a sociedade civil deve participar

das reuniões dos gestores e informa que o OBJUVI realizará uma pesquisa sobre o perfil da

juventude  potiguar  para  colaborar  na  elaboração  de  politicas  públicas,  pede  o  apoio  das

secretarias  presentes  para  efetivação  da  pesquisa.  Enfatiza  que  a  pesquisa  buscará

compreender  a relação da qualidade de vida/cultura/evasão escolar  entre  outras do jovem

potiguar. Pede também que seja pauta como se encontra o FUNDO e para o que este serve. A

senhora Auricéa completa a fala do representante informando que na realidade falta demandas

da  sociedade  civil  para  serem  discutidas  nesse  conselho.  O  presidente  responde  ao

representante do OBJUVI que as reuniões do comitê gestor são privadas a gestão, e convida

mais uma vez para que participem do comitê técnico. A senhora Carolina Vidal comenta e

completa a palavra dos membros anteriores e fala sobre o fluxo deliberado nas reuniões e que

a disponibilidade em participar do comitê técnico é complicado devido a falta de tempo e

recursos financeiros. Enfatiza sobre o peso de decisão da sociedade civil organizada dentro do

conselho, e de que as formações das ações a serem executadas devem vir, também, da rua. Em

resposta o presidente fala do cronograma e sobre quorum que é necessário para se deliberar

tais ações e relembra que em novembro e dezembro passado não se teve quorum suficiente.

Falou do esvaziamento dos conselheiros e da falta  de comprometimento geral  que se viu

claramente  nas  últimas  reuniões.  Destaca  a  integração  de  Graça  Melo  ao  SISMUD,

funcionária efetiva do quadro no município, reforçando que o trabalho tenha continuidade e

não dependa de cargos comissionados. Mais uma vez sugeriu a sociedade civil se integrar ao
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COTEC. O MNPR pede a palavra novamente e comenta do conflito com a Guarda Municipal,

que essa não somente deve preservar o patrimônio público, mais preservar e guardar a vida

humana. Que existe a necessidade de se ter um gerenciador de conflitos dentro da Guarda.

Sugere como pauta para a próxima reunião a questão sobre as Comunidades Terapêuticas,

preocupado com os investimentos do Governo Federal e suas metodologias de tratamento. Em

resposta  a  senhora  Emanuelle  Camelo  informa  que  hoje  se  tem  construído  um

acompanhamento  composto  pela  coordenação  Estadual  de  Saúde  Mental,  a  Diretora  de

Atenção Básica e coordenação municipal de Saúde Mental, buscando o fortalecendo a cada

dia  mais  da  RAPS.  A senhora Carolina  Vidal  pergunta  sobre ações  orçamentarias  para  o

fortalecimento da rede, e se existe dentro do FUMUD algo destinado a este fortalecimento,

questionando quanto se tem e quanto já foi gasto. O presidente respondeu que o FUMUD

ainda está em fase de aprovação. A secretária adjunta da Secretaria de Saúde, pede a palavra e

informa que em breve será inaugurado na zona norte de Natal um CAPs AD e uma unidade de

acolhimento. É passado a palavra ao representante do PBPD  Patrick Coquerel que fala do

projeto da Universidade aplicado no CAPS Infantil, à quatro anos, e que lá é presente uma

demanda muito forte de álcool e outras drogas, e pede que isso seja pauta na próxima reunião.

Franklin Horácio representante do CRP/17, reforça e fala da prioridade do acolhimento no

tratamento do jovem e usuário, da diferença em acolher corretamente os tipos de realidades

demandadas. A secretaria adjunta da SME a senhora Judineide Souza pede a palavra e observa

que os trabalhos estão sendo otimizados. A educação trabalha na prevenção, que recebe o

aluno desde criança e o acompanha. Atualmente a secretaria vem estudando a evasão dos

jovens entre o sexto e nono ano, o porquê desse esvaziamento e que vem aplicando vários

programas para fazer o resgate desses jovens. Aponta que os jovens que se afastam da escola,

quando voltam, querem a profissionalização,  mas que essa demanda é  complicada de ser

atendida pois eles muitas vezes ainda não estão nem alfabetizados, porém que a SME busca

amenizar tal problemática. Ela comenta sobre a pesquisa do OBJUVI e de sua importância,

assim como de todo contexto social e econômico em torno dos jovens. Fala também sobre um

grupo de discussão dentro da EJA, junto com moradores de rua e mulheres presas, buscando

levar alfabetização a esses espaços. O representante da PLURAL pergunta se na SME existe
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um  setor  que  faça  um  recorte/setor  sobre  Álcool  e  Drogas.  A senhora  Judineide  Souza

respondeu que a educação tem eixos de trabalhos curriculares obrigatório e temas transversais

que  contemplam  a  sexualidade,  religiosidade,  trânsito,  violência  doméstica,  saúde,

alimentação saudável, segurança, água e que é imprescindível a ajuda das outras secretarias.

Destaca que o trabalho é com educação infantil e início da juventude, de 0 a 14 anos, e que na

maioria dos casos, esses jovens, no final dessa infância, não fazem o uso, mas sim presencia

esse uso e é isso que influência o início do consumo. A comunidade, assim como a escola,

buscam trabalhar com esses casos, mas existe um medo sobre a exposição dos envolvidos e

que é necessário um projeto da rede para criar um elo de corresponsabilidade. O presidente

retoma a fala, pedindo a finalização da reunião pelo decorrer da hora, e pede que sejam feitas

as últimas colocações, reforçando a importância da pontualidade. O represente da SECULT o

senhor Marcos Porfírio coloca que a secretaria de cultura esta envolvida em forma de editais

para trabalhar o tema/ações voltadas à política sobre drogas. Que na zona norte de Natal já se

encontra  em  andamento/execuções  ações  culturais  e  esportivas,  com  grande  foco  na

prevenção, além de encaminhamentos de jovens ao primeiro emprego. O representante do

CRP/17 discorda em discutir comunidades terapêuticas no conselho, que se deve priorizar

outros  temas.  Lucas  Alvergas  representante  do  CACA, fala  da  marcha  da  maconha  que

ocorrerá no dia trinta e um de maio de dois mil e dezoito em Ponta Negra. Convida também

para participar das atividades pré-marcha e das reuniões de construção da mesma. Convida

para  próxima  atividade,  o  CineConha,  que  exibirá  um  filme  sobre  Feminismo  e

Antiproibicionismo, seguido de um debate sobre o tema. O evento ocorrerá no dia vinte e

quatro de março de dois mil e dezoito, na casa da ladeira situada no centro da cidade, as

dezesseis horas. Ele pede divulgação e participação dos presentes. O presidente retomou a

palavra, confirmou a data da próxima reunião e agradeceu a presença desejando um bom dia a

todos. A reunião se encerrou às onze horas e quarenta e três minutos.
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