
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:  11 de Outubro de 2018
HORA: 09h
LOCAL: SEMUL – R. Princesa Isabel, 799 – Cidade Alta, Natal – RN, 59025-400

Ao décimo primeiro dia do ano de dois mil e dezoito, foi realizada a Reunião do Conselho

Municipal  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas  –  COMUD, convocada pelo  presidente  Sr.

Paulo Victor Cavalcante Barra, 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

Vanda Laylla Cruz S. de Carvalho Oliveira
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

– SEMTAS
Ausente Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEL

Paulo Victor Cavalcante Barra
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 de Oliveira
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres –

SEMUL

Ausência Justificada
Observatório da População Infanto Juvenil em

Contexto de Violência – OBJUVI

Ausência Justificada
Associação Brasileira de Redução de Danos –

ABORDA
Ausência Justificada Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas – PBPD

Eugênio Sávio Férnandes dos Santos
Associação Potiguar dos Familiares, Amigos e

Usuários dos Serviços de Saúde Mental – PLURAL
Ausência Justificada 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 Justificada
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –

CRP/17

Ausência Justificada
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS
NOME REPRESENTAÇÃO

Luciana Vieira Holmes SEMDES / estagiária
Marcos Porfírio Secretaria Municipal de Cultura - SECULT

Kézia Menezes de Aguiar
Secretaria Municipal de Habitação, Regularização

Fundiária e Projetos - SEHARPE

Celansia Gomes B. Silva
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa

social – SEMDES

Luiz Antônio Ferreira da Silva
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa

social – SEMDES

O presidente Paulo Victor Cavalcante Barra iniciou a reunião, às 9:30h, após a segunda
chamada,  com  nove  conselheiros  presentes,  saudando  os  mesmos  e  os  convidados.
Apresentou a seguinte Pauta:
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Pauta da reunião do dia 11 de Outubro:
1. Leitura da ata da reunião anterior (28/09/2018).
2. Informativo sobre FUMUD e Projeto de lei que altera a lei 6.604/2016;
3. Informativo dos encaminhamentos para lançamento do Plano Municipal;
4. Indicação de novos representantes do Conselho observando o DECRETO N.º 11.119
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016, Art. 5 o e Art.6 o .
5. Apresentação pelo GT do COMUD, da agenda Temática para Alinhamento
dos conselheiros da Política Pública de Álcool e Drogas do Município.
6. Votação do comitê de ética
7. Outras deliberações pertinentes.
A reunião ordinária  do Conselho foi  inciada,  e  justificada o não envio da ata  da reunião
anterior, pois não houve acesso ao áudio para conclusão a tempo da convocação, ficando o
compromisso de enviar as duas atas na próxima convocação. Dando prosseguimento a pauta,
a  palavra  foi  passada  para  Milízia  Brandão  (representante  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento – SEMPLA), para falar a respeito da atual etapa do processo do FUMUD. A
mesma comunicou que a Receita Federal, já recebeu o processo para criação do CNPJ e está
aguardando o retorno da aprovação da Receita Federal. Jandira (representante da Secretaria
Municipal de Políticas para Mulheres),  relata a respeito do Projeto de lei  que altera a lei
6.604/2016,  diz  que  foi  feita  a  alteração  de  alguns  incisos,  em  relação  a  mudança  das
secretarias  SMG  (Secretaria  Municipal  de Governo)  e  SEMAD (Secretaria  Municipal  de
Administração) pela SEHARP (Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e
Projetos) e SECULT  (Secretaria Municipal de Cultura). O projeto já tramitou na Câmara
Municipal e retornou para sanção do poder executivo. E foi ressaltada o comprometimento e
a importância das novas secretarias para o alinhamento das demandas surgidas no conselho,
tanto na prevenção como redução de danos, enfatizando a assiduidade destes representantes
nas reuniões, mesmo não fazendo parte do corpo de conselheiros oficialmente. Durante as
deliberações,  foi  afirmado, mais de uma vez,  a importância da integração das duas novas
secretarias, para melhor atender o público-alvo do SISMUD. Emmanuele, técnica da SMS
comentou  sobre  trabalhos  realizados  das  secretarias  em  parceria  da  rede,  e  ressalta  a
importância do trabalho em conjunto para atingir um resultado melhor e mais completo nas
políticas propostas. O Sr. Vanilson, representante do MNPR, sugeriu a criação de um grupo de
WhatsApp para facilitar as informações e comunicações entre os conselheiros, no entanto foi
esclarecido que o grupo atual existente é uma comunicação com a secretaria executiva e os
conselheiros da Sociedade Civil Organizada. E que, a comunicação oficialmente do conselho
se dá através de oficios enviados pelo Secretario da Semdes, que formalmente tem autonomia
para convocações e decisões representando o COMUD. Passando para o quarto item da pauta,
Celansia apresentou a frequência conforme deliberado em última reunião e citou o decreto
que regulamenta o conselho e a possibilidade de indicação de novos conselheiros para as
instituições faltantes. Uma vez que, o Conselho não consegue dar continuidade as pautas e
deliberações devido a falta de quorum. Esclarecido para os presentes, as faltas de cada um e
pedido  que  caso  houvesse  uma  justificativa  ou  alguma  reclamação,  as  mesmas  fossem
enviadas para as devidas alterações do levantamento pelas listas de presença. Também foi
dito, que caso o Conselheiro e seu Suplente não possam comparecer a reunião, é possível que
uma terceira pessoa seja encaminhada pelo titular, seguindo regras pré determinadas para tal.
Referente ao item 5 (cinco), não foi possível debater a respeito das propostas para a Agenda
Temática, uma vez que, exceto pelas ausências devidamente justificadas, apenas a Secretaria
Municipal  de  Educação  (SME)  representada  pela  conselheira  Jaqueline  Pacheco  se  fez
presente para a reunião as 8horas. A mesma foi marcada para o mesmo dia e uma hora antes
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da reunião  do COMUD, para  justamente  evitar  mais  um dia  nas  agendas  que  já  são tão
atribuladas.  Em relação  ao  sexto  item,  que  seria  a  votação  do  Comitê  de  Ética,  não  foi
possível dar seguimento devido a falta de quorum. Finalizando, ficou para a próxima reunião
a indicação dos novos representantes para o conselho - de acordo com item 4 (quatro) - e a
apresentação da agenda temática pelo - quinto item. O Presidente do conselho, encerrou a
reunião as 10:20, agradecendo a presença e participação de todos.

7
8
9

48
49
50
51
52
53


