
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:  28 de Setembro de 2018
HORA: 09h
LOCAL: CEMURE - Av. Coronel Estevam, 3897 - Nossa Sra. de Nazaré, Natal - RN, 59031-270 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Setembro 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
Ausente Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Ausente 
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

– SEMTAS
Nadja Dantas de Oliveira 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

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

Ausente 
Observatório da População Infanto Juvenil em

Contexto de Violência – OBJUVI

Carolina Vidal
Associação Brasileira de Redução de Danos –

ABORDA
Ausente Plataforma Brasileira de Políticas e Drogas – PBPD

Ausente 
Associação Potiguar dos Familiares, Amigos e

Usuários dos Serviços de Saúde Mental – PLURAL
Leilane Assunção Coletivo Antiproibicionista Cannabisativa – CACA

Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva – NESC
Newton Mousinho de Albuquerque Representando o Grande Oriente no Brasil – GOB/RN

Franklin Horácio S. de Castro
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região –

CRP/17

Halisson Silva da Cosra
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

CONVIDADOS
NOME REPRESENTAÇÃO

Luciana Vieira Holmes SEMDES / estagiária
José Vanilson Torres da Silva Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

Maria de Fátima M. da Silva Movimento Nacional da População de Rua – MNPR

Kilbia Maria C. Rodrigues
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa

social – SEMDES
A reunião  foi  iniciada  às  9:30h,  após  a  segunda  chamada,  pelo  Secretário  Paulo  Victor
Cavalcante Barra, saudando os conselheiros e convidados e apresentando a seguinte Pauta:

Pauta da reunião do dia 28 de Setembro:
1. Leitura da ata da reunião anterior (28/09/2018).
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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
O atual presidente do conselho, o secretário Paulo Victor Cavalcante Barra, deu início a sua
fala se apresentando. Fazendo um breve histórico a respeito da sua trajetória profissional até o
momento, em que está a frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
(SEMDES) e portanto, da presidência do conselho também. O mesmo se mostrou disponível
para aprender as diretrizes do SISMUD e atender as demandas do COMUD para que o projeto
continue avançando. Se disponibilizou também, a adotar as medidas necessárias para alcançar
os  objetivos  do  conselho,  dando  continuidade  ao  trabalho  iniciado  pela  gestão  anterior,
levando em consideração tudo que já  foi conquistado a  respeito  das políticas públicas  de
álcool e outras drogas. Referente ao lançamento do Plano Municipal, o Presidente do conselho
informou  que  pretende,  agilizar  uma  data,  junto  ao  gabinete  do  Prefeito.  Esse  Plano  foi
elaborado enquanto primeiro passo do ciclo, sem o fundo instituído da política Pública, e sem
recursos,  utilizando  o  que  as  secretarias  municipais  poderiam  disponibilizar.  Dando
continuidade aos informativos do plano, a palavra foi concedida a conselheira Carolina Vidal,
representante  da  ABORDA,  que  colocou  para  o  grupo,  como  ocorreu  o  processo  de
construção do plano, bem como se deu a sua participação e suas impressões sobre o mesmo.
Em relação aos informativos sobre o FUMUD, foi solicitado, a participação das conselheiras
Milízia, representante da SEMPLA e Jandira, que representa a SEMUL. Comunicou-se que a
documentação está providenciada para implementação do fundo. Com a palavra, a conselheira
Milízia comunicou que a mudança da presidência do conselho exigia também a mudança na
documentação necessária para a abertura do CNPJ, que dependia de uma série de fatores,
como a  matrícula  do  novo secretário,  a  emissão  de  um documento  por  parte  da  Receita
Federal e o número sequencial do imóvel (SEMDES). Durante as deliberações, foi sempre
ressaltado que se faz necessário estudar  e  se  aprofundar  sobre as  demandas do conselho.
Referente ao quarto item da pauta, Celansia, trouxe a questão das ausências de grande parte
dos conselheiros, impossibilitando o andamento das tomadas de decisões do grupo, e cita o
regulamento  que  possibilita  quando  necessária  a  troca  do  representante  das  secretarias
faltantes. Em relação ao  quinto item, referente a criação de agendas temáticas, sugerido pelo
conselheiro Sidarta da  (PBPD) ainda em Maio, não sendo possível discutir a respeito desde
então por falta de quorum, foi deliberado que o formato das agendas seria um modelo de
capacitação do grupo e trocas de informações e conhecimentos no tocante a política pública
de álcool e drogas para um alinhamento na diretrizes da politica municipal com fundamento e
base cientificas apresentadas. Durante o debate, foi evidenciado a importância de se trazer
alguém de fora (palestrante) para sobrelevar o tema que engloba os interesses do conselhoe
tamanha  a  contribuição  para  que  se  possa  avançar  diante  do  senso  do GT,  bem como o
fortalecimento  das  diretrizes  dentro  do olhar  desse  conselho.  Como componentes  do  GT,
ficaram  definidos  que  seriam  três  representantes  do  Município  e  três  representantes  da
sociedade  civil  organizada:  SME,  SMS  e  SEMTAS;  CACA,  ABORDA e  CRP,  ficando
definido  também  que  as  reuniões  do  GT  aconteceriam  no  mesmo  dia  das  reuniões  do
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COMUD, no horário das 8h (uma hora antes da reunião ordinária). Retornando ao ponto das
frequências  dos  conselheiros,  foi  informado  que,  havendo  discordância  ou  divergência,  é
pedido que a justificativa seja reencaminhada para correção. Após, a reunião foi encerrada
pelo presidente, agradecendo a presença de todos. 

7
8
9

47
48
49
50


