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Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES
Sistema Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISMUD
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

2

DATA: 10 de novembro de 2017
HORA: 09h
LOCAL: CEMURE – Sala 09 Av. Coronel Estevam, 3897 – Nossa Senhora de Nazaré
Natal/RN - CEP. 59031-270

3

Ao décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, foi realizada a sétima

4

Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMUD,

5

convocada pelo presidente sr. João Paulo Mendes Sales, com a participação dos seguintes

6

integrantes do Colegiado Pleno e convidados presentes:
MEMBROS DO COMUD
NOME

Representantes

Ausente

Secretaria Municipal de Governo – SMG

Ausente

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Ausência Justificada

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

Jacqueline Targino Pacheco

Secretaria Municipal de Educação – SME

Geomarque Nunes de França Júnior

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

Joanna de Oliveira Guerra

Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA

Ausência Justificada

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres –
SEMUL

João Paulo Diogo

Observatório da População Infanto Juvenil em
Contexto de Violência – OBJUVI

Ausente

Associação Brasileira de Redução de Danos –
ABORDA

Patrick Ramon S. Coquerel

Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas – PBPD

Ausente

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

Rinaldo Sampaio de Andrade

Coletivo Antiproibicionista Cannabisativa – CACA

Ausente
Newton Mousinho de Albuquerque

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC
Representando o Grande Oriente no Brasil –
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Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES
Sistema Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISMUD
GOB/RN
Ausente

Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –
CRP/17

Ausente

Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS
NOME

Representação

Lígia Menezes de Aguiar

Representando a Secretaria Municipal de Habitação,
Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes SEHARPE

Raquel B. Ataíde Fagundes

MPRN

Celânsia Gomes Barbosa

SEMDES- COTEC

Emanuelle C. Morais Camelo

SMS- COTEC
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Iniciados os trabalhos, o presidente o sr. João Paulo Mendes Sales, iniciou a reunião

8

explicando que o representante da SEMTAS precisou sair e expos sua preocupação com o

9

esvaziamento dos conselheiros. Explicou que o ideal seria comunicar com antecedência e

10

solicitar nova data para que ocorra uma maior presença dos envolvidos e se consiga deliberar

11

as ações propostas. Pediu mais organização e também falou da devolutiva e do adiamento do

12

lançamento do Plano Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, devido a fatores como

13

reestruturação, correção do texto, gráfica etc. O Ministério Público pediu a palavra e interviu

14

pedindo a ratificação da data de sua publicação. Foi esclarecido que o plano será adiado em

15

sua publicação. O senhor João Paulo Diogo da OBJUV destacou sobre o plano em referencia

16

ao plano do Estado e explicou que esse teve uma revisão histórica e perguntou se o nosso

17

plano também é contemplado com essa revisão, o qual teve uma resposta positiva do

18

Presidente, devidamente explicado. A senhora Emanuelle Camelo pediu a palavra salientando

19

que o plano iniciado no ano de dois mil e doze já teve algumas ações alcançadas e que outras

20

estão em andamento e que o adiamento do lançamento do plano não significa que o mesmo

21

está estacionado. O senhor João Paulo Diogo (OBJUV) completou que o plano mesmo não

22

lançado já alcançou algumas ações. O presidente expos a palavra informando sobre o

23

workshop que a prefeitura realizará em dezembro e que tais deliberações serão apresentadas..

24

O presidente precisou se ausentar da reunião e convidou a senhora Celansia Gomes para

25

substitui-lo e conduzir a reunião. Esta, convidou a senhora Emanuelle C. Morais Camelo para
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26

secretariá-la, obedecendo a ordem do dia, a qual fora previamente convocada com o seguinte

27

teor:
PAUTA:
1.
2.
3.
4.

Leitura da Ata da reunião anterior - 20.10.2017
Devolutiva do Plano Municipal
Sugestão da agenda para o ano de 2018
Outras deliberações pertinentes.

28

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO E DELIBERAÇÕES:

29

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

30

convidados. A reunião deu início às nove horas e trinta e cinco minutos, na segunda chamada,

31

com apenas 9 conselheiros o que impede deliberações. Na primeira chamada estavam

32

presentes apenas GOB/RN, SEL e SEMDES. O Presidente informou que precisaria deixar a

33

reunião e chamou a Sra. Celânsia Gomes para substituí-lo e conduzir a reunião. A Sra.

34

Celânsia Gomes informou que em quatorze de novembro a equipe se reunirá e fará um novo

35

cronograma sobre o plano, que irá realizar um histórico sobre o mesmo, de como essa política

36

chegou ao município de Natal, sua construção detalhada e das devolutivas que serão

37

agregadas. O senhor João Paulo Diogo (OBJUV) questionou sobre o PPA da prefeitura e se

38

esse está contemplado no plano. A senhora Joanna de Oliveira Guerra esclareceu que sim e o

39

Presidente salientou que os técnicos do COTEC tiveram o cuidado de observar o PPA. O

40

Presidente propôs que fosse divulgado o áudio das reuniões porém após alguns pontos

41

discutidos ficou acertado que somente a ata seria divulga. A senhora Celânsia Gomes expôs o

42

calendário das reuniões para o ano de dois mil e dezoito. Ficou acertado que a data da reunião

43

de janeiro passaria para o dia vinte e seis, como também em fevereiro, devido ao carnaval a

44

reunião será na data do dia vinte e três e a partir de março a outubro as datas foram mantidas.

45

Em novembro ficou alterada para o dia nove e mantida a data de dezembro. A senhora

46

Celânsia Gomes esclareceu novamente sobre o plano e o workshop. A presidente retomou a

47

palavra e confirmou a data da próxima reunião e solicitou ainda, sobre a devolutiva sobre o

48

Plano Municipal sobre Drogas. Agradeceu a presença e desejou um bom dia a todos. A

49

reunião se encerrou às dez horas e vinte minutos.

