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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: 15 de Março de 2019
HORA: 09h
LOCAL: CEMURE - Av. Coronel Estevam, 3897 - Nossa Sra. de Nazaré, Natal - RN, 59031-270
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Ao décimo quinto dia do mês de março 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 de Souza Fernandes e Melo, com a participação dos
seguintes integrantes do Colegiado Pleno e convidados presentes:
MEMBROS DO COMUD
NOME
Ausente
Ausência Justificada

REPRESENTANTES
Secretaria Municipal de Governo – SMG
Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
Carlos Rafael da Silva Gonçalves
– SEMTAS
Nadja Dantas de Oliveira
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEL
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa
Sheila Maria Freitas de Souza Fernandes e Melo
Social – SEMDES
Jacqueline Maciel Targino Pacheco
Secretaria Municipal de Educação – SME
Ausente
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Milízia Brandão Meza Ucella
Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres –
Ausência Justificada
SEMUL
Observatório da População Infanto Juvenil em
João Paulo dos Santos Diego
Contexto de Violência – OBJUVI
Associação Brasileira de Redução de Danos –
Anna Carolina Vidal
ABORDA
Patrick Ramon Stafin Coquerel
Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas – PBPD
Associação Potiguar dos Familiares, Amigos e
Eugênio Sávio Fernandes dos Santos
Usuários dos Serviços de Saúde Mental – PLURAL
Anna Karla Rodrigues Santos
Coletivo Antiproibicionista Cannabisativa – CACA
Ausente
Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC
Ausente
Representando o Grande Oriente no Brasil – GOB/RN
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –
Franklin Horácio S. de Castro
CRP/17
Ausente
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR
Secretaria Municipal de Habitação, Regularização,
Carlson Carlos C. Gomes
Fundiária e Projetos Estruturantes
Ausente
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT
CONVIDADOS
NOME
REPRESENTAÇÃO
Francisco Fernandes da Silva
SEMTAS/COTEC
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa
Maria das Graças Melo
Social - SEMDES
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa
Celânsia Gomes Barbosa da Silva
Social - SEMDES
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa
Kilbia Maria C. Rodrigues
Social – SEMDES
Kézia Menezes de Aguiar
SEHARPE
Adriano César L. de Carvalho
SME
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Inciada às 09hs com primeira chamada onde estavam presentes três conselheiros
representantes da CACA, SEMPLA e ABORDA e o convidado, representante da SEHARPE.
Após segunda chamada, às 09:25hs, pela Secretária Executiva Sra. Celânsia Gomes que deu
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Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES
Sistema Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISMUD
as boas vindas a todos os presentes, passando a presidência a Sra. Jaqueline, Conselheira
representante da Secretaria Municipal de Educação para apresentação da Pauta do dia:
Pauta Reunião Ordinária do Conselho em 15/03/2019.
Aprovação das atas (28/09/2018, 11/10/2018 e 14/12/2018).
Informativo sobre FUMUD e Processo 18419/2017-86 do Projeto de Lei, que altera a lei 6.604/2016;
Informativo dos encaminhamentos para lançamento do Plano Municipal;
Suspensão da reunião das 8h de GT para Construção de agendas de encontros temáticos conforme
deliberado em reunião do dia 28/09/2018, composto por seis conselheiros (SME, SMS, SEMTAS,
CACA, ABORDA e CRP).
5. Elaboração do Edital de convocação de chamamento público para eleição do Conselho Municipal de
Políticas Públicas sobre Drogas (COMUD) para a gestão 2019-2020. (Edital 001/2016 Publicado
01.11.2016.)
6. Discorrer acerca da Organização e Competência dos órgãos do Conselho: “ Art. 4º São órgãos do
COMUD: I – Plenário; II – Presidência; III -Vice-Presidência; IV -Comissão de Ética; V - Secretaria
Executiva.
7. Aprovação da agenda das reuniões ordinárias do ano de 2019.
8. Outras deliberações pertinentes.
1.
2.
3.
4.
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A reunião ordinária do Comud, iniciou com a aprovação das Atas dos meses de setembro de
2018, outubro de 2018 e dezembro de 2018, que estavam pendentes por não ter havido, nas
últimas reuniões, coorum para aprovação, as mesmas foram enviadas por e-mail para leitura
anterior dos conselheiros que aprovaram sem nada a contestar. Seguindo a pauta, com
informativo sobre: Fundo Municipal - FUMUD – o qual, está sendo encaminhado para
atualização da documentação de posse, portaria e fichas de assinaturas, providenciada pela
Assessoria Técnica da Semdes que cuida dos tramites burocráticos junto a Sempla, Receita
Federal, Semad e Banco do Brasil. Após este processo deve-se elaborar documento para
solicitar adesão ao Fundo Estadual e Nacional, ainda com informativos sobre o Processo
18419/2017-86 do Projeto de Lei 189/2017, que altera a lei 6.604/2016 substituindo as
secretarias da SMG e SEMAD, encontra-se na SMG no setor jurídico que foi fazer uma
consulta à Procuradoria Geral do Município – PGM, para então decidir por onde se dará a
publicação, se pelo executivo ou Câmara Municipal. Continuando ainda com o informativo,
agora sobre o Plano Municipal, foi dito que será publicado decreto no Diário Oficial até o fim
do mês de abril, para lançamento no II Workshop no dia 26 de junho, reforçado a importância
da participação de todos que contribuem na construção desta política e que em data posterior
será informado número de vagas para cada entidade, incluindo as entidades que compõe o
COMUD. Seguindo para item 4 da pauta, a Sra. Jacqueline Maciel informa da suspensão do
GT composto por seis conselheiros da SME, SMS, SEMTAS, CACA, ABORDA e CRP, até
que seja deliberado e aprovado em reunião pelos conselheiros, e fala sobre a importância do
GT na construção de agendas temáticas, neste momento a Conselheira Carol Vidal, explica
que por motivo de força maior, na internação da Conselheira Leilane ela ficou dando suporte a
mesma, assim, naquela ocasião ficaram duas conselheiras da sociedade civil impossibilitadas
de contribuir, já que ela ficou com o compromisso de coordenar este grupo. Com a palavra a
Secretaria Executiva, Celansia Gomes, segue ao item cinco, sugere formar comissão de
Eleição para o próximo biênio do conselho 2019-2021, relatou que o primeiro edital foi
elaborado em parceria com o Redes/Fio Cruz e contou com colaboradores que foram
convidados, naquela ocasião com a participação de Carol Vidal, reforça da importância da
comissão na transparência do processo eleitoral. Dando continuidade foi falado acerca da
Organização e Competência dos órgãos do Conselho: “ Art. 4º São órgãos do COMUD: I –
Plenário; II – Presidência; III -Vice-Presidência; IV -Comissão de Ética; V - Secretaria
Executiva, sugerindo que o Conselho se aproprie da formação dos órgãos do COMUD quanto
ao papel e atribuição de cada um, bem como as indicações para Comissão de Ética para
acompanhar frequências, penalidades e recomendações que possam a vir ser aplicadas ou
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Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social – SEMDES
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elaboradas pelo Conselho. Assim, possibilitar maior entendimento e comprometimento nas
deliberações das reuniões ordinárias deste conselho, bem como otimizar a condução e
construção de pautas das reuniões. Com a chegada da Secretária de Segurança e Defesa
Social, Sheila Freitas, que é apresentada como nova Presidente do Conselho. Com a palavra, a
Sra. Sheila Freitas, justificou seu atraso pelos compromissos com a Defesa Civil, que está em
alerta devido as fortes chuvas das últimas horas. Seguiu enfatizando que é uma satisfação
participar deste Conselho, fez uma breve apresentação de sua carreira como servidora pública,
Delegada aposentada, ex-secretária de Segurança do Estado do RN, trazendo sua experiência
do Conselho Estadual, afirma que está disposta a dar continuidade e contribuir, agora no
município, para a Política Pública sobre Drogas, e enalteceu a importância sobre a
problemática existente: “Que haja uma seriedade maior na política de maneira enérgica, desde
a prevenção até as demais etapas. Enquanto município, não podemos nos esquivar. Devemos
fazer sim, uma junção de todos, sendo também necessários recursos e interesses para
andamentos e obtenção de resultados”. Se coloca a disposição, informa os contatos de celular
e whatsapp que esta disponível sempre. Neste momento, o conselheiro representante do
Objuvi, Sr. João Paulo solicita que cada um se apresente a secretária, iniciando por Jaqueline
da SME, Carlson da Seharpe, Nadja da SEL, Rafael da Sentas, Fernandes da Semtas, Patrick
da Platoforma Brasil, Franklin do CRP, Joao Paulo do Objuvi, Carol Vidal da Aborda, Anna
Karla da CACA, Milizia da Sempla, Kezia conselheira da Seharpe, Luiz do Setor de Direitos
Humanos da Semdes, Kilbia diretora do Direitos Humanos da Semdes, Graça Melo do setor
de programa e projetos da Semdes e Celansia secretária executiva do SISMUD atualmente
lotada no setor de programas e projetos da Semdes. Nesse ínterim, ocorreram as apresentações
de todos ali presentes, bem como nomes, funções, representações e designações. A Secretária
Executiva dá continuidade a pauta, e informa que no site no município no portal da Semdes
está disponível um link para consulta da legislação, das Atas e agendas deste Conselho.
Seguindo à ordem do dia, é apresentada uma sugestão de agenda mensal para as reuniões
ordinárias do ano de 2019 para o COMUD, é informado que as reuniões do Comitê Gestor
passarão a ser bimestrais, e posto em votação a aprovação da agenda deste conselho. Com a
palavra, Anna Karla ressalta a importância quanto às reuniões do conselho serem mensais,
considerando que este tem a intenção de aprofundar temas que serão levados à discussão em
meses alternados pelo Grupo de Trabalho do Conselho. Carol Vidal, mais uma vez, ressalta a
importância de se cumprir com as datas agendadas, uma vez que facilita a organização e
disponibilidade de cada um, visto que são muitas pessoas. Reforça ainda, a importância da
iniciação do GT Temático, e informa que não poderá fazer parte do GT pois precisará se
afastar para tratamento de saúde. Neste momento João Paulo (OBJUV), mostrou-se
preocupado com o tempo estipulado para as reuniões dos GTS em uma hora, das 8:00 as
9:00h, para planejar, debater e aprofundar, devido a importância das propostas e reafirmou a
assiduidade dos componentes. Com a palavra Jaqueline relata que foi aceito trabalhar este
grupo uma hora antes para não criar outra agenda, o que dificultaria a disponibilidades de
alguns, assim seria aproveitado o local da reunião do Conselho. Passou-se a deliberar sobre a
composição do GT, permanecendo do executivo a SME, SMS, SEMTAS e da Sociedade Civil
a PLATAFORMA, CACA e CRP. O Sr. João Paulo (OBJUV), sugeriu uma reunião anterior a
próxima reunião do conselho, para melhoria do planejamento, bem como alinhamento do GT.
Ficou acordado que será no próximo dia 29.03.2019, no DAE às 09:00hs. A secretáriaexecutiva, retoma a aprovação da agenda das reuniões ordinárias, sendo aprovada para
ocorrer nas sextas-feiras da segunda semana de cada mês. Retoma ainda sobre a comissão
para elaboração do 2°edital para eleição do Conselho, quando é perguntada por Patrick se
haveria prazo para esta elaboração. Nesta ocasião foi sugerido uma apresentação do
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COMDICA para falar sobre o Modelo de Gestão e Arranjo Institucional adotado por eles, para
esclarecer e colaborar com a organização deste conselho. Discorrendo sobre o processo de
atualização do gestor do FUMUD, a Sra. Milízia Brandão (SEMPLA), esclarece sobre os
trâmites de andamento na habilitação do fundo, que é feita por uma comissão existente no
Município que entra em contato com a Semdes para recolher e encaminhar a documentação
aos Órgãos da Receita Federal e Semad. O conselheiro representante da Plural Sr Eugênio,
pergunta se há outros sistemas municipais como o nosso no estado, respondendo a pergunta,
Celânsia informa que o plano existe nas cidades de Parelhas, Currais Novos, Caicó e Mossoró
e no Próprio Estado do Rio Grande do Norte. E que é induzindo aqui no RN pelo Projeto
Transformando Destinos do MPRN, na criação destes sistemas em Nível Municipal. João
Paulo (OBJUV) sugere que se faça uma breve apresentação das atuações do executivo e da
sociedade civil que compõe este conselho, sugerindo que seja cedido quinze minutos da
reunião do conselho, para exposição informativa de como funcionam, o que fazem, sua
contribuição e empenho. Ficando acordado duas apresentações de 15 minutos, iniciando com
as apresentações da SEMDES e o CACA. A reunião foi encerrada às 11:00 hs.

