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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 26/08/21

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta
minutos (14h30), deu-se o início a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal sobre
Álcool  e  outras  Drogas,  no Anfiteatro  do Centro Cívico,  sito  à  rua  R.  Antônio  Corrêa
Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré com a presença dos conselheiros: Flavia Stoco e Laura
Tinto Herling – Secretaria Municipal de Saúde, Edvan Alves da Silva e Antonio Augusto
Pereira  –  Guarda  Civil,  Beatriz  Fernanda  Alves  Fuentes  –  Secretaria  Municipal  de
Educação, Samaris Alderli Alves – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social,  Janete  Celi  Soares  Sanches  –  Procuradoria  Geral,  Ronaldo  José  Lucentini  –
Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Renata Aparecida Rosa – Secretaria
de  Ação  Cultural  e  Turismo,  Salvina  das  Dores  Nunes  Coelho  Esteves  –  Secretaria
Municipal do Trabalho e Renda, Daniel Munhoz de Oliveira e Sol Magnus Nascimento
Dalfior  dos Reys – Polícia  Militar,  Paulo Henrique Soares e Denise Paulino Franco –
CAPHIV, Gustavo Nazato Valentinuci - CRAMI, Ana Cláudia Almeida e Gisele Aparecida
Diniz Antonio – PASCA, Michelle Elisabete Benedito e Gustavo William Pereira - MOJUPI,
Eliana Cezário - Grupo Mulheres do Brasil, Wagner Miranda de Moura e Sandra Rita da
Cruz Moura - Lions Clube de Piracicaba, Saulo Barbosa Moretti e Daniel Ricardo Renci –
Nárcoticos Anônimos.  Justificou ausência:  Marcus Vinícius Mendes da Silva e Nicolas
Rodrigo Dias Ferraz - Casa do Hip Hop, Liliam Aparecida Olégario – Grupo Mulheres do
Brasil,  Michael  Francisco  Adorno  -UNIMEP.  Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  -
Representando Casa dos Conselhos,  Nathália  Drago Ribeiro  – CAPS AD,  Valdete  C.
Gomes Corrêa – Consultório na Rua. Dra Janete representante da procuradoria deu início
a reunião, solicitando que se manifestem quem tiver interesse em concorrer ao cargo do
coordenador, Paulo Soares manifesta seu interesse, porém o mesmo não pode, pois foi
coordenador e o regimento interno não permite um terceiro, ele alega que no ano de dois
mil  e vinte o conselho esteve parado sem atuação devido a pandemia,  porém a Dra.
argumenta que o mandato foi prorrogado devido a pandemia como ocorreu nos demais
conselhos e o Sr José Nelson somente esteve como coordenador interino no ano de dois
mil  e vinte um para que fosse possível fazer a eleição e convocar os representantes.
Paulo alega que poderia impugnar a eleição, porém não fará isso, a Dra. explica que ele
poderá  se  candidatar  ao  cargo  se  secretário  mas  ele  disse  que  não  tem  interesse.
Samaris e Eliana se candidatam ao cargo de coordenação é solicitado três minutos para
cada uma fazer uma breve apresentação e explanar sobre seu interesse, após é aberto o
cargo de secretária no qual somente Ana Cláudia manifesta seu interesse e é eleita por
unanimidade.  Foi  mostrado  a  todos  que  não  continha  nada  dentro  da  urna  e  os
conselheiros titulares são chamados para votar, um por vez e na ausência do titular é
chamado seu suplente, após término da votação é aberta a urna e Dra. Janete solicita
que  Samaris  e  Eliana  computem os  votos.  Ficando  da  seguinte  forma  8  votos  para
Samaris e 06 votos para Eliana e 03 votos anulados pois votaram errado, e 03 cédulas
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foram anuladas devido a ausência dos representantes. Samaris assume a reunião e o
segundo item da pauta  é escolha do dia  e horário  da reunião,  ela  menciona que as
reuniões do COMAD sempre ocorreu na segundas, quartas - feiras do mês as quatorze
horas, menciona que reunião poder ser a noite, porém diz que a secretaria Larissa não
poderá participar e poderá não ter muitos participantes, é aberta a votação e por 13 votos
fica definido o horário do período da tarde para realizar  as reuniões.  Samaris  solicita
participação e empenho de todos,  e  relata que nesse período que o COMAD esteve
parado teve a formação do Comitê de Rua que será um braço do Conselho e tera apoio
das reuniões na Casa dos Conselhos, fala que entrará na próxima pauta um projeto da
saúde para conhecimento e aprovação do conselho, no qual poderá utilizar a verba de
100.000,00 (cem mil reais) para que o conselho trabalhe com politicas públicas mas que o
conselho nunca conseguiu acessar, e agora tentará fazer um projeto para que essa verba
possa  ser  utilizada.  Gustavo  solicita  que  seja  enviado  um cronograma  das  próximas
reuniões a todos. Finalizado é feito agradecimento a presença de todos e feita fotos com
os conselheiros. Eu, Larissa de Oliveira, secretária  ad hoc, anotei a presente ata, que
após lavrada, lida e aprovada será assinada por mim, pela coordenadora.

                   Samaris Alderli Alves
                      Coordenadora

                 Larissa de Oliveira
            Secretária ad hoc


