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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

DATA:  12 de Julho de 2019
HORA: 09h
LOCAL: CEMURE - Av. Coronel Estevam, 3897 - Nossa Sra. de Nazaré, Natal - RN, 59031-270 

Ao décimo segundo dia  do mês de julho do ano de dois mil  e  dezenove, foi  realizada a
Reunião do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas – COMUD, convocada
pela presidente Sra. Sheila Maria Freitas e Souza Fernandes e Melo, com a participação dos
seguintes integrantes do Colegiado Pleno e convidados presentes.

MEMBROS DO COMUD
NOME REPRESENTANTES
Ausente Secretaria Municipal de Governo – SMG
Ausente Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Maria José de Medeiros
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

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

Celânsia Gomes Barbosa da Silva
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa

social – SEMDES
Jaqueline Maciel Targino Pacheco Secretaria Municipal de Educação – SME

Ausente Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Milízia Brandão Meza Ucella Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA

Jandira Borges
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres –

SEMUL

Ausente 
Observatório da População Infanto Juvenil em

Contexto de Violência – OBJUVI

Ausente
Associação Brasileira de Redução de Danos –

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

Ausente
Associação Potiguar dos Familiares, Amigos e

Usuários dos Serviços de Saúde Mental – PLURAL
Ausente Coletivo Antiproibicionista Cannabisativa – CACA
Ausente Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC
Ausente Representando o Grande Oriente no Brasil – GOB/RN

Ausente
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –

CRP/17

Francisco Carvalho Félix
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS
NOME REPRESENTAÇÃO

Fernando Leandro da Silva Secretaria Municipal de Cultura – SECULT

Kézia Menezes de Aguiar
Habitação, Regularização Fundiária e Projetos

Estruturantes - SEHARPE

João Lucas M Galvão
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa

social - SEMDES

O Conselho é constituído pelos conselheiros e instala – se, no mínimo, com a presença da
metade  mais  um  dos  seus  membros,  exigindo-se  maioria  para  a  deliberação.  Verificado
“quorum” as 9h, no início da sessão pela assinatura dos conselheiros na Lista de Presença,
confirmado 07 conselheiros presentes a seguir -  SEL, MNPR, PBPD, ABORDA, SEMTAS,
SEMUL, SEMPLA. Em segunda chamada as  9:30 não houve “quorum” para abertura da
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sessão  e  já  passado  30  minutos  da  hora  prevista.  A Sra  Jandira  Borges  Vice-Presidente
assumiu a presidência e instaurou os trabalhos, em seguida convida a mim, Celansia Gomes
para secretariá-la, saudando a todos os conselheiros e convidados presentes seguindo para a
apresentação da Pauta do dia:

Pauta Reunião Ordinária COMUD 12/07/2019
1. Aprovação das atas dos dias 12/04/2019 e 10/05/2019
2. Deliberar sobre a continuidade da agenda do GT temático e eleger um coordenador para 

referência e solicitações à secretaria executiva.
3. Indicação da Comissão Especial Eleitoral composta por cinco representantes deste Conselho.
4. Eleição da Comissão de Ética do COMUD.
5. Edital de Convocação de Chamamento Público Para Eleição do Conselho Municipal de 

Políticas Públicas Sobre Drogas (COMUD) para gestão 2019 – 2021.
6. Outras deliberações.

Ao verificar da impossibilidade de deliberações por falta de quorum a Presidente da Sessão
solicita  que  se  entre  em  contato  com  os  demais  conselheiros  sensibilizando-os  para
comparecer a assembleia a fim de que até o fim da sessão possa deliberar a pauta em questão.
Com a palavra o representante do MNPR, o Sr. Beto Francisco fala sobre o engessamento das
sessões ordinárias e solicita que se faça algo para que as reuniões tenham seus objetivos
alcançados,  fala também da dificuldade que a Sociedade Civil  tem de se fazer presente e
apesar de todo o esforço não conseguem deliberar em reuniões deste conselho. A Sra. Maria
José, conselheira representando a SEMTAS, solicita que se coloque em pauta para próxima
reunião, o estudo e mudança da cláusula do regimento interno que trata do funcionamento
deste conselho, sugerindo que em segunda chamada possa deliberar com qualquer número dos
conselheiros presentes. O Sr. Patric Coquerel, conselheiro representante da PBPD, nos chama
para uma reflexão e pergunta se o esvaziamento pode ser reflexo à dificuldade de acesso ao
local das reuniões. A Sra. Jaqueline conselheira representante da SME, lembra que nossas
reuniões mudava de lugar todo mês e o local já teria sido acordado pela facilidade de acesso,
sendo o CEMURE um local central a todas as zonas do município e de fácil acesso através do
transporte urbano e também pela estrutura que a SME dispõe para as reuniões. Esclarecendo
que  as  salas  são  reservadas  após  aprovação  da  agenda  anual  do  conselho.  Retomando  a
palavra a Sra. Jandira tece comentários dos itens a da pauta. 1-  Aprovação das atas dos dias
12/04/2019 e 10/05/2019, que pode-se observar o reflexo do engessamento, e não avançar se quer a
aprovação das atas apresentadas,  sendo as mesmas de abril  e  maio,  e que em junho não tivemos
reunião face a parada geral sendo prejudicada pela falta de transportes urbanos.  Prossegue para o
próximo item: 2 - Deliberar sobre a continuidade da agenda do GT temático e eleger um coordenador
para referência e solicitações à secretaria executiva;  informa que precisa-se definir um coordenador
do grupo e confirma das reuniões deliberativas continuarem bimestrais, assim a convocação da reunião
temática somente se dará quando solicitado pelo coordenador do grupo á Secretaria Executiva, com
pauta das apresentações seguindo cronograma aprovado, cumprindo o prazo máximo para convocação
de oito dias. Pedido a palavra para complementar a fala da presidente a Sra. Celansia Gomes, reforça
que  houve  avanço  do  GT,  quando  apresentado  os  temas  ficando  pendente  apenas  aprovar  o
cronograma  para  ordem  das  apresentações,  e  que  a  sugestão  da  solicitação  de  convocação  pelo
coordenador é importante para organização de todos, para não ocorrer convocação e não ter no dia da
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apresentação a confirmação do GT fato ocorrido anteriormente. Dando prosseguimento a Sra Jandira
Borges,  passa  para  o  intem  3  -  Indicação  da  Comissão  Especial  Eleitoral  composta  por  cinco
representantes deste Conselho – explica que o edital foi publicado e que precisa-se da comissão para
que os trabalhos possam dar continuidade, explica que pelo fato de ser indicação do conselheiros,  é
interessante  já  sair  hoje  com os  cinco  nomes  para  que  possa  fazer  a  publicação  e  seguir  com o
cronograma.  Neste  momento  a  Sra.  Maria  José  fala  que  a  comissão  deve  ser  paritária  e  solicita
consulta para alteração no edital. Sugere assim que sejam indicados dois conselheiros do executivo e
dois da sociedade civil organizada, e ainda explica que estes deverão ficar afastados de seus órgãos
para  que  os  mesmos  possam  concorrer  a  vaga  da  eleição,  orienta  uma  consulta  jurídica  para
esclarecimento como o órgão que indica poderá concorrer ao edital. Ao final foram indicados três
nomes, sendo Jaqueline Maciel conselheira do executivo, Patrick Coquerel e Anna Carolina Vidal,
conselheiros da Sociedade Civil Organizada, os mesmo se comprometem em trazer uma proposta das
alterações solicitadas na próxima reunião com a colaboração da secretaria executiva do Comud.  A
presidente  retoma novamente  a  palavra  e  segue  com item 4  -  Eleição  da  Comissão  de  Ética  do
COMUD,  esclarece  que  irá  passar  adiante,  pois  precisam  que  os  demais  conselheiros  se  façam
presentes  para  que  possa  ser  instituída  a  comissão  de  ética.  Prossegue  ao  item  5  -  Edital  de
Convocação de Chamamento Público Para Eleição do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre
Drogas (COMUD) para gestão 2019 – 2021, falando que o edital foi publicado em diário oficial como
todos receberam. Ha necessidade da correção para enviar à republicação do edital com indicação da
comissão especial,  o novo calendário e possíveis alterações do mesmo. Nada mais a ser  debatido
declara encerrado a reunião as 10:30h. 
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