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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

DATA:  20 de junho de 2018
HORA: 09h
LOCAL: SEMPLA - R. Dr. Everton Dantas Cortês, 1432 - Tirol, Natal - RN, 59020-620

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, foi realizada a Reunião 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
Ausente Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Auricea Xavier de Souza Lima
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
Jaqueline Maciel Targino Pacheco Secretaria Municipal de Educação – SME

Ausente Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Ausente Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLA

Ausente
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres –

SEMUL

Ausente
Observatório da População Infanto Juvenil em

Contexto de Violência – OBJUVI

Anna Carolina Vidal Matos
Associação Brasileira de Redução de Danos –

ABORDA
Patrick 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

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

Ausência
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –

CRP/17

Hallison Silva da Costa
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS
NOME REPRESENTAÇÃO

Maria das Graças Melo SEMDES- COTEC
Anna K. Rodrigues Santos SEMDES- COTEC- Estagiária.

Luciana Vieira SEMDES - Estagiária

Raquel Ataíde Promotora de Justiça
Luiz Antonio F da Silva SEMDES

Kílbia Rodrigues SEMDES - COTEC
Celânsia Gomes Barbosa SEMDES- COTEC

Kézia Menezes SEHARP
Natália Barbosa Gab. Vereadora Natália Benevides
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O  presidente  João  Paulo  iniciou  a  reunião,  às  9:30h,  saudando  os  conselheiros  e
convidados e apresentando a seguinte Pauta:

Pauta da reunião do dia 20 de junho:
1. Lançamento do Plano;
2. Construção da agenda dos encontros temáticos;
3. Outras deliberações. 

Passou a voz para Auricéa, para que falasse sobre os trâmites do Plano Municipal. Ela
discorreu acerca da finalização do Plano e que não é possível fazer novas contribuições agora.
Comentou ainda, que a construção do Plano foi participativa, ressaltando que a representante
da ABORDA, Carolina Vidal, foi responsável por enviar as contribuições do COMUD. Expõe
também, que o Plano foi encaminhado ao Ministério Público para editoração e que a previsão
para o lançamento seria no dia 26 de junho, e que ele terá sua grande divulgação virtualmente,
para que seja publicizado sem custos.  

Apresentou  os  passos  necessários  para  encontrar  o  espaço  do  COMUD no  site  da
Prefeitura, pois será nesse espaço virtual que se encontrará o Plano (na aba relatórios).

Também foi discutido sobre o lançamento do Plano, tendo a sugestão de que fosse feito
em mesa, na Prefeitura, sendo feito a leitura junto ao prefeitos e demais interessados. Foi
sugerido  também,  que  neste  dia,  realizasse  a  posse  dos  novos  conselheiros.  Todavia,  o
Presidente João Paulo comenta que para tal, é necessário que o Projeto de Lei 189/17 seja
lançada no Diário Oficial.

João Paulo expõe ainda, que o Plano foi construído por várias mãos, não sendo algo
apenas da gestão e de tal modo, foi revisado algumas vezes a fim que estivesse alinhado e
alicerçado pelo PPA e LOA, para que seus objetivos sejam cumpridos e retirados do papel,
sendo as próximas modificações apenas daqui a alguns anos.   

A representante do Ministério Público, dra. Raquel Ataíde expos que na segunda-feira
houve uma reunião com alguns promotores para discutir que forma o MP poderia se inserir na
temática. Comentou ainda que fora conversado sobre os nomes dos programas de prevenção e
que eles deveriam ser mais "genéricos" e que ao Plano eles não deveriam ser especificados,
deixando a possibilidade de que outros projetos sejam inseridos.

O Plano foi apresentado e Auricéa comenta que os programas que estão no Plano, estão
inseridos  nas  metas  alcançadas  e  não  apenas  como  programas  fechados  a  serem
implementados. Ela também diz que dr. Onofre encaminhou para o gabinete do prefeito e para
a FioCruz, o pedido para que o Programa Famílias Fortes (PFF) continue sendo desenvolvido,
por  responsabilidade  em âmbito Municipal,  de maneira  que  as  equipes  aplicadoras  sejam
encaminhadas pelo SISMUD. 

A representante do MP, dra. Raquel Ataíde, volta a falar e declara que a questão do
acompanhamento  do  PFF  já  foi  respondido  pela  FioCruz,  que  diz  ser  necessário  mais
informações sobre a forma como será implementado o programa, para ser feito o orçamento.

Celânsia relata que a Universidade de Brasília (UnB), vai apresentar os resultados da
pesquisa  “Avaliação  da  Efetividade,  Qualidade  da  Implementação  e  Validade  Social  do
Programa Famílias Fortes”, em agosto, e que essa resolutiva é que vai estruturar o projeto   do
município. 

O Presidente João Paulo retoma a fala e comenta que hoje existe a falta de benefícios e
estímulos para quem faz a aplicação desses programas de prevenção e Auricéa complementa
dizendo que os modelos de implementação não são condizentes com a realidade municipal. 

Jaqueline Targino, representante da SME, fala sobre o programa  #tamojunto e que  sua
execução foi rodeado por alguns problemas, mas que mesmo tendo sido feita uma devolutiva
para pesquisa, gerou-se um impasse. Pois era evidente que se estava executando algo que não
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daria certo. Ela faz a sugestão que estes programas devem ser trabalhados como algo extra
curricular. 

Auricéa  comenta  que  esses  programas  chegam  rápido  e  vão  embora  rápido  do
município. E que os ganhos estão no aprendizado das metodologias e que elas podem ser
aproveitadas. 

Celânsia  manifesta  a  sugestão de se buscar a autorização de uso desses programas,
buscando desenvolver um orçamento para saber quanto custaria o material para o uso, que
pode ser feito uma especialização das metodologias junto à UFRN através de edital e que
deve-se beneficiar quem já foi capacitado. 

O presidente João Paulo, complementa relatando que a União entra e sai do município,
através desses programas e que, depois, o MP quer que o município continue a execução do
programa,  mas esquece  que deixa  de existir  a  contrapartida  em nível  federal.  Ele  chama
atenção sobre a resolução desse assunto, esclarecendo que tais demandas estão presentes no
eixo de prevenção, fazendo parte do Plano e que sua execução não se aplica diretamente ao
COMUD. O presidente faz a sugestão de que haja um reunião com o CoTec, junto ao MP para
entender e discutir como seria a melhor aplicabilidade do que foi discutido.  

O presidente continuou a reunião, voltando-se ao próximo ponto da pauta, que seria a
construção das agendas de encontros temáticos. Explicou que esses encontros têm o objetivo
de debater assuntos específicos, para construção de notas técnicas com o posicionamento do
COMUD e formação interna dos conselheiros. Todavia, como não houve quorum, esse ponto
ficou para próxima reunião. 

Às 10:50h a reunião foi encerrada. O presidente João Paulo agradeceu a presença de
todos e destacou que a próxima reunião será dia 13 de julho. 
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