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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/11/21

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas (14h00),
deu-se o início a reunião ordinária do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas,
on-line através do google meet com a presença dos conselheiros: Nathalia Drago Ribeiro,
Flávia Stoco e Lara Tinto Herling – Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Fernanda Alves
Fuentes – Secretaria Municipal de Educação, Samaris Alderli Alves – Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social,  Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves –
Secretaria Municipal do Trabalho e Renda, Denise Paulino Franco – CAPHIV  – Centro de
Apoio aos Portadores de Vírus HIV/AIDS, Michelle Elisabete Benedito e Gustavo William
Pereira – MOJUPI, Luis Felipe Silveira Amancio Torella D’ Avila – OAB Piracicaba, Liliam
Aparecida Olegário – Grupo Mulheres do Brasil,  Wagner de Moura  – Lions Clube de
Piracicaba – Independência, Saulo Barbosa Moretti  – Narcóticos Anônimos.  Ouvintes:
Larissa  de  Oliveira  (Representando  Casa  dos  Conselhos).  Justificaram  ausência:
Janete  Celi  Soares  Sanches  –  Procuradoria  Geral,  Ana  Cláudia  Almeida  e  Gisele
Aparecida Diniz Antonio – PASCA, Gustavo Nazato Valentinuci – CRAMI. A coordenadora
Samaris iniciou a reunião com aprovação da ata reunião anterior.  Nathalia pediu uma
alteração onde fala que os recursos são do projeto e não do Caps em si. Samaris relata
que após consulta a Dra. Janete e ao Sr. Paulo da Secretaria de Finanças, o fundo não
tem o CNPJ e precisa ser criado, foi  feito um ofício e encaminhado ao secretário de
finanças para realização das devidas providências, com o fundo criado ele deixa aberto
para  receber  recursos  municipal,  federal  ou  estadual  pois  ele  não  é  tão  detalhado,
podendo também vir de multas, empresas ou pessoas físicas, na lei precisa ter um gestor
que será nomeado pela SMADS, secretaria a qual o conselho é vinculado, Samaris relata
que  falou  com a  secretária  Euclidia  e  a  mesma disse  que  o  Conselho  poderá  fazer
encaminhamento e solicitações diretamente não precisando passar pela secretaria. Luis
pergunta  se  vai  ter  uma  comissão  de  fiscalização  dos  recursos  ou  alguém  para
administrá-los, e é falado que terá o gestor do fundo e quando se formar as comissões
poderá ter uma para acompanhar também. Samaris pergunta se tem algum conselheiro(a)
que  seja  bom de  escrever  projetos,  pois  ela  é  boa  para  buscar  recursos, mas  para
escrever não e a conselheira Liliam se propôs a ajudar. São feitas as justificativas de
ausência das conselheiras Janete, Ana Cláudia, Gisele e Gustavo. È mencionado que
com a solicitação de  criação do  CNPJ o  próximo passo para  que em 2022  o  fundo
caminhe seja escrito um projeto para assim ir atrás do dinheiro,  como receita federal,
Jecrim,  empresas de bebidas. O dinheiro poderá ser utilizado na Semana Municipal de
Álcool  e  Outras Drogas,  pois  tem um gastos  com palestrantes,  organização.  Samaris
relata que chegou um convite do COMAD de Tietê porém pedindo desculpas pois não foi
enviado em tempo hábil e agora nos convidam para uma capacitação na data de 22 de
novembro de 2021, a SMADS poderá disponibilizar um veículo para participação de até
três pessoas, Larissa confirmará horário e enviará no whats para conhecimento de todos.
Nathalia fala sobre projeto da saúde e expõe que quem escreveu foi  a coordenadora
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Vandréia  e  Paula  Becker,  a  mesma  não  trabalha  mais  na  rede,  mas  amanhã  será
realizada uma reunião e Vandréia ia discutir o projeto com todos pois teve muitas trocas
de funcionários e na próxima reunião dará um retorno. Samaris relata que solicitou uma
reunião com a vigilância sanitária no dia 18 de novembro às nove horas, pois o conselho
tem que trabalhar com parceria já que não é fiscalizador, mas seria interessante ter um
bando de dados para saber sobre as clínicas e comunidades terapêuticas e como estão,
solicita quem poderá ir com ela e Saulo, Beatriz e Liliam se prontificam, depois pensa em
agendar uma reunião com a promotora também. Samaris solicita que todos leiam e se
apropriem do Censo que foi enviado via e-mail é um material muito bom com dados e que
o conselho pode fazer um trabalho para o ano que vem. O Comitê Pop Rua solicitou na
última reunião que algum representante do COMAD participe das reuniões deles e passe
ao grupo, disse que participou do último encontro deles mas que não consegue sempre.
Flávia  e Lara  relatam que fazem parte  do  Comitê e podem representante  o  COMAD
também, Samaris solicita que elas passem ao grupo o que ficou decidido e demandas. É
mencionado também em visitar o Conselho de Saúde, e combinar uma reunião com a
mesa diretora para apresentação. Samaris fala de uma ideia de realizar um projeto piloto
em algum bairro que precise para trabalhar as questões de drogas, pensou nos Ypês,
Anhumas, Gilda e Bosques, pensar em fazer um projeto, escolher uma região e fazer um
mapeamento das demandas. Saulo disse que na semana passada o pessoal de Anhumas
ligou para o grupo dos narcóticos irem fazer uma palestra, mas que eles não tem pessoal
para irem até la por ser longe e não tem servidor para abrir novos grupos. Liliam apoia a
ideia do COMAD fazer um projeto-piloto em Anhumas já que eles estão solicitando e
pedindo ajuda. Samaris relata que nada chega la e que na reunião do CONSEG foi falado
isso  também.  Os  Narcóticos  estão  com  empenho  em  fazer  informativos  ao  público,
palestras em escolas e pintar muros. Liliam fala que Anhumas seria uma boa opção por
ser um único bairro, e verificar a problemática, dificuldades, demandas e avaliar. Beatriz
expõe que lá é um local distante. É uma hora de carro para ir e uma hora para voltar, seria
interessante participar das reuniões de pais. Samaris fala em se ter dados para começo,
meio e fim e que essa gestão do Conselho de dois anos pode ter esse projeto. Quem
solicitou  ajuda foi  Anhumas,  Ypês e Piracicaba 1,  2  e  3.  Poderia  fazer  uma união e
trabalhar em conjunto com a saúde, esporte, polícia militar, guarda municipal para saber
onde  entrar.  Liliam  disse  que  é  um  bairro  longe  mas  se  estão  pedindo  socorro  é
interessante olharmos para eles e ajudar. Poderia se fazer uma reunião com PSF, agentes
de saúde para se fazer um projeto, criar uma estratégia para se chegar devagar, criar
confiança  para  se  agregar.  Comissão  local  saúde  de  anhumas  fortalecimento  da
associação.  Ficou combinado de se  agendar  reunião de Dezembro presencial  pois  a
Secretaria  Euclidia  quer  participar.  Informes:  Samaris  expõe que será feito  uma força
tarefa de limpeza da praça pública, os trabalhos dos acumuladores iram retomar. Uma
ação em conjunto com SEDEMA, Governo e cata cacareco, ela representará o COMAD
para fortalecer o conselho e acompanhar essa atividade. Salviana relata que no Tatuapé
nas praças  e  nos  Ypês  estão  usando  como pontos  de  drogas,  pois  trata-se  de uma
situação complexa. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e feito o
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agradecimento da presença de todos. Eu, Larissa de Oliveira secretária ah doc, anotei a
presente  ata,  que  após  lavrada,  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim,  pela
coordenadora.

_______________________________                  ______________________________
                   Samaris Alderli Alves
                      Coordenadora

                       Larissa de Oliveira 
                  Secretária ah doc


