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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 13/10/21

Aos treze dias do mês de outubro 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,
Lara Tinto Herling – Secretaria Municipal de Saúde, Samaris Alderli Alves – Secretaria
Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Janete  Celi  Soares  Sanches  –
Procuradoria Geral, Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves – Secretaria Municipal do
Trabalho e Renda, Paulo Henrique Soares e Denise Paulino Franco – CAPHIV  – Centro
de Apoio aos Portadores de Vírus HIV/AIDS e Hepatites Virais, Ana Cláudia Almeida –
PASCA, Michelle Elisabete Benedito e Gustavo William Pereira – MOJUPI, Eliana Cezário
e Liliam Aparecida Olegário – Grupo Mulheres do Brasil, Wagner de Moura  – Lions Clube
de  Piracicaba  –  Independência,  Saulo  Barbosa  Moretti  e  Daniel  Ricardo  Renci  –
Nárcoticos  Anônimos. Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  (Representando  Casa  dos
Conselhos). Justificaram ausência: Beatriz Fernanda Alves Fuentes e Rosemeire Gloria
Cruz Bruno – Secretaria Municipal de Educação, Gustavo Nazato Valentinuci – CRAMI,
Gisele Aparecida Diniz Antonio – PASCA, Luis Felipe Silveira Amancio Torella D’ Avila –
OAB Piracicaba e Michael Francisco Adorno – UNIMEP. A coordenadora Samaris iniciou a
reunião pedindo desculpas a todos e relatando que estava bem abalada pelo feminicídio
que  ocorreu  na  cidade  hoje  e  por  se  tratar  da  filha  de  uma  funcionária  querida  da
secretaria no qual faz parte. Inicia a reunião falando que a rubrica que o COMAD tinha de
100.000  reais  feita  na  gestão  passado  foi  removida  esse  ano  e  sobre  o  projeto
encaminhado  por  e-mail  a  todos  “Fortalecimento  dos  vínculos  familiares  como  fator
protetivo na prevenção ao uso de substâncias psicoativas” se aprovado, como é um valor
menor,  se  os  conselheiros  aprovarem  ela  conversou  com  a  secretária  e  poderá  ser
aprovado e pago pela secretaria, mas os materias seriam do COMAD e eles usariam com
um termo de responsabilidade, podendo o conselho também utilizar. Samaris aproveita e
comenta que verificou que a maioria dos conselheiros dessa gestão são novos e não
tiveram experiência com esse conselho, sendo assim falou com sua vice a Rosimeire do
IMA na  SMADS que  tem vasta  experiência  com conselho  e  como o  pesquisador  da
secretaria  para  fazerem  uma  capacitação  somente  para  os  conselheiros  a  fim  de
adquirirem maior conhecimento. Falou sobre a lei do COMAD que possui um fundo, mas
que para ser ativado tem que fazer a parte burocratiza de ter um CNPJ, criar um gestor,
montar um plano, projeto e ir atrás do dinheiro. Nathalia pergunta se uma vez a conta
criada ela fica aberta e Samaris responde que sim. Saulo pergunta se a rubrica retirada é
possível  voltar,  Samaris  diz  que acha difícil  pois  a  gestão passada que criou  e  essa
retirou. Paulo diz que CAPS pode suprir essa necessidade com o seu próprio dinheiro da
saúde e o COMAD tem outras prioridades, é comentado da parceria do Caps nos CRAS.
Samaris lembra que o conselho tinha essa rubrica mais nunca conseguiu utiliza-la pois
tinha que ter um projeto apresentado. Nathalia pergunta quando esse projeto foi inscrito e
Samaris relata que foi  na época da Dra Paula Becker  e  Vandrea,  Nathalia  disse que
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mudaram os técnicos e que acha importante sentar e conversar juntamente com CAPS
Infantil. Liliam disse que esses recursos a saúde tem e que acharia importante sentar e
conversar entre saúde mental e atenção básica. Nathalia disse que seria interessante
para que o COMAD tenha esses equipamentos,  surgiu  uma dúvida que se conseguir
recursos para esse projeto se vai ter para próximos. Eliana menciona em crias comissões
de legislação, politicas públicas para não ter problemas jurídicos futuros. Samaris relata
que os conselheiros ão novos neste Conselho e que seria interessante ter a capacitação
com todos e depois ter a formação das comissões. Paulo pergunta se voluntariamente
pode  pedir  para  construir  um material  informativo  e  Samaris  diz  que  sim,  que  todos
podem trazer  ideias  e  sugestões  que  serão  passadas  a  todos  e  se  aprovada  serão
executas. Liliam relata que na época que do Vereador Bruno Prata ele falava de CNPJ do
conselho, Larissa acredita que era utilizado nessa época o da prefeitura e Dra Janete
menciona que não deve ter mesmo mas ira realizar uma pesquisa e informará a todos.
Wagner  concorda  que  se  o  conselho  não  tem  um  funfo  fica  mais  difícil  fazer  uma
divulgação e o principal foco no momento ele acredita ser a concretização desse fundo.
Samaris pensa em verificar isso nesse final de ano ainda, para que em Janeiro possa
estar tudo caminhando e eles conseguirem andar com o fundo e montar um plano de
trabalho.  Janete  disse  que  a  Dra.  Cristiane  era  representante  da  Procuradoria  no
Conselho  nos  mandatos  anteriores  e  pergunta  se  o  mesmo  possui  organizações
registradas. Samaris disse que não tem organizações mas pesquisou e se entrar dinheiro
no fundo o conselho poderá utilizá-lo, Janete disse que desconhece isso e ira pesquisar
se a organização precisa ser registrada para poder viabilizar o dinheiro como foi feito com
o fundo do idoso e que por isso demorou a implementação do mesmo. Nathalia fala em
sentar com a equipe e rever o projeto e Samaris solicite que ela verifique com a Vandrea
e nos de uma devolutiva. O Conselho dever ser articulador de politicas públicas e todo
recurso que sair do COMAD fica para COMAD. È solicitado que todos leiam a ata da
reunião passada e aprovem via e-mail. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por
encerrada e feito  o  agradecimento da presença de todos.  Eu,  Ana Cláudia Almeida
secretária, anotei a presente ata, que após lavrada, lida e aprovada será assinada por
mim, pela coordenadora.
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