Ata de Reunião do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (COMPAD).
Pauta:
1º) Informação sobre o projeto de lei que altera a vinculação administrativa do COMPAD da
SESAU (Secretaria de Saúde) para a SECOD (Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras
Drogas);
2º) Discussão e elaboração do regimento interno do COMPAD;
3º) Discussão sobre o chamamento público de entidades "não governamentais" que discutem
e/ou tem interesse de discutir a temática "drogas", para recomposição do COMPAD;
4º) Validação das alterações do plano de atenção integrada ao crack e outras drogas.
Instituições presentes na reunião:
Aline Mariano (Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas - SECOD), Paula Moraes
(SECOD), Carina Mendonça (SECOD)/ Cleonilda Queiroz (Secretaria de Saúde) / Carlos Alberto
(Representante da Secretaria de Educação) / Gilson da Silva (Recuperartes) / Gilberto Borges
(Se Liga) / Fernanda Carvalho (SDSDH) / Wlademir Amorim (Secretaria de Assuntos Jurídicos) /
Severino Nogueira (Secretaria de Esportes) / Arturo Escobar (CAPE – Coletivo Antiproibicionista
de Pernambuco).
Aos 25 de fevereiro de 2016, foi realizada a reunião do COMPAD. Inicialmente, tomando a
palavra a Secretária Aline Mariano, representando a Secretária de Enfretamento ao Crack e
Outras Drogas. Oportunamente, Gilberto Borges ("Gojoba"), da ONG Se Liga, solicitou
abertura para informes, ao que foi acatado.
Informes:
Gilberto informou sobre o I Encontro de Coletivos Antiproibicionista, que ocorrerá em
junho/2016, no feriado junino. No momento, solicitou apoio da SECOD, ressaltando que
muitas entidades, ao exemplo da UFPE, já estão apoiando o evento. Aline Mariano solicitou
que fosse enviado um ofício à SECOD, informando as necessidades para realização do evento.
Desenvolvimento da pauta:
Aline Mariano propôs iniciar a pauta pelo 4º ponto. Deste modo, informou que a revisão o
Plano de Atenção Integrada ao Crack e Outras Drogas está em andamento e que já vem sendo
amplamente discutido nas reuniões do Comitê Executivo da Prefeitura do Recife.
Diante desta fala, Gilberto solicitou que fosse realizada uma Reunião Ampliada para discussão
do Plano junto aos diversos segmentos da sociedade civil, visto que, considera indispensável
para legitimação do documento, o pronunciamento dos mais diversos setores da sociedade.
Gilberto Borges e Gilson da Silva (Recuperartes) solicitaram, também, que seja enviado (por email) a última versão do citado Plano, para apropriação pelos demais segmentos que serão
convidados para a Reunião Ampliada. Aline Mariano concordou, comprometendo-se a enviar o
documento por e-mail até o dia 26/02/2016 (sexta-feira). Esta, salientou inclusive que tem a
preocupação de não só torná-lo legítimo, como também,referência para outras cidades do
país.
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Ampliada, este pleito foi acordado pelos demais, presentes na reunião, e foi aprovado (como
encaminhamento) a pré-agenda, com sugestão dos dias 09/03/16 ou 11/03/16, na sede do
Conselho Municipal de Saúde (Data e horário a confirmar. Cleonilda Queiroz dará o retorno).
Ficou estabelecido como encaminhamento a elaboração de convite, pelo próprio COMPAD,
para mobilização com vistas à esta Reunião Ampliada. Gilberto Borges comprometeu-se em
fazer o convite aos segmentos da sociedade civil.
Sobre o 1º ponto de pauta, Aline Mariano informou que já houve um bom avanço na
tramitação do projeto de lei, na Câmara de Vereadores e, acredita, em breve será colocado em
votação.
Desta feita, os presentes concordaram com a definição da Secretária Aline Mariano - SECOD,
como Interina na presidência do COMPAD, para fins administrativos.
Sobre os 2º e 3º pontos de pauta, Regimento Interno e chamamento público de entidades
"não governamentais", foram discutidas a importância e a necessidade de não adiar por mais
um ano, ficando acordados, assim, os seguintes encaminhamentos:
Instituída a Comissão Eleitoral formada por - Cleonilda Queiroz (SESAU), André Francisco da
Silva (SECOD), Priscila Gadelha (CRP), Aldo Farias (Recuperartes), que se reunirá na próxima
terça-feira (01/03/2016), para elaboração do Regimento Eleitoral para o Chamamento Público
de Convocação (ao exemplo de uma "Carta Convite") para as
entidades "não
governamentais", que discutem e/ou tem interesse de discutir a temática drogas, para
recomposição do COMPAD. Na ocasião serão discutidos critérios de escolha das entidades;
- A SECOD deve enviar, por e-mail, a proposta mais recente de assentos no COMPAD;
- Quanto ao Regimento Interno deste Conselho, será aguardada a posse dos novos
Conselheiros - prevista para ocorrer no mesmo dia em que será realizado o Balanço de um ano
da SECOD, dia 30 ou 31/03/16 - para, então, discutir e votar (nesta mesma data) o Regimento,
fazendo constar em Ata esta deliberação.
- Para otimizar as discussões, foi proposto e acatado pelos presentes, a criação de um grupo
do COMPAD, no aplicativo Whatsapp.
Às 16h05, no 2º andar, sala de reunião da SECOD, a reunião foi encerrada.
Assinatura dos representantes:
Secretaria de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas_______________________________
Secretaria de Saúde ____________________________________________________________
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos _____________________________
Secretaria de Educação__________________________________________________________
Secretaria de Assuntos Jurídicos___________________________________________________
RECUPERARTES________________________________________________________________
Associação de Usuários de Álcool e outras Drogas SE LIGA______________________________
Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco (CAPE)____________________________________

