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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/02/22

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas (14h00),
de  forma on-line  pelo  google  meet,  deu-se  o  início  a  reunião  ordinária  do  Conselho
Municipal sobre Álcool e outras Drogas, com a presença dos conselheiros: Nathalia Drago
Ribeiro, Flávia Stoco – Secretaria Municipal de Saúde, Samaris Alderli Alves – Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Renata Aparecida Rosa – Secretaria
Municipal de Ação Cultural e Turismo, Denise Paulino Franco – CAPHIV  – Centro de
Apoio  aos  Portadores  de  Vírus  HIV/AIDS,  Paula  Marcela  Magrini  Coelho  –  CRAMI,
Michelle Elisabete Benedito e Gustavo William Pereira – MOJUPI, Eliana Cezário  e Liliam
Aparecida  Olegário–  Grupo Mulheres  do Brasil,  Angélica  Soares da Amaral  Ribeiro  –
UNIMEP.  Justificaram ausência:  Janete Celi Soares Sanches – Procuradoria, Salvina
das Dores Nunes Coelho Esteves e Sueli Dressano – Secretaria Municipal do Trabalho e
Renda, Daniel Munhoz de Oliveira – Polícia Militar, Paulo Henrique Soares – CAPHIV –
Centro de Apoio aos Portadores de Vírus HIV/AIDS, Wagner de Moura e Sandra Rita da
Cruz Moura  – Lions Clube de Piracicaba –  Independência,  Saulo Barbosa Moretti   –
Nárcoticos  Anônimos.  Ouvintes: Larissa  de  Oliveira  (Representando  Casa  dos
Conselhos), Adriele Furlan, Carolina Fuistaine e Gabriela Fernanda – Ong não viralize,
Ana  Mara  Souza  Claro  –  PASCA. A coordenadora  Samaris  iniciou  a  reunião  com
aprovação da ata reunião ordinária do dia que 01/12/21 que foi encaminhada por e-mail
para leitura de todos e os presentes, na reunião realizaram a aprovação da mesma. Na
sequência,  foi  discutido  as  pautas:  Fazer  ações  conjuntas  com  o  vereador  Gustavo
Pompeu, referente ao dia vinte do decorrente mês, Dia Nacional de Combate as Drogas e
ao Alcoolismo, marcaremos uma reunião no gabinete para ajustar a parceria do evento,
tivemos as seguintes sugestões para levar para o vereador, fazer mesa redonda, ação na
praça central. Colocado como assunto a documentação do COMAD, onde o Sr. Roger vai
avaliar  e  se  estiver  tudo  certo  e  de  cordo  com  a  lei,  o  conselho  recebera  o  fundo
(financeiro).  Levantado  como  questionamento  a  respeito  das  casas  terapêuticas,  ver
como  anda  a  situação  de  Alvará,  o  que  foi  discutido,  que  o  Sr.  Paulo,  tem  vasta
experiência  no  assunto  para  trazer  esclarecimento  através  de  capacitação,  fórum ou
mesa redonda com o COMAD, mas ainda nada definido, que através desse evento possa
sanar  as  dúvidas que possam ter,  e  saber  qual  o  olhar  da  Vigilância,  como o  Caps
entende essa atual  situação.  Anhumas,  foi  outro  assunto  colocado em pauta,  fica  no
aguardo o retorno do Caphiv sobre o trabalho que será desenvolvido em parceria com
conselho municipal de esporte, saúde e a educação. Samaris comenta que o conselheiros
do COMAD estão convidados a participar das reuniões Pop Rua, podemos participar, sem
direito ao voto. Ana Mara do SEAME, comunica que a partir da data de hoje ela estará no
lugar da Ana Cláudia. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e feito
o  agradecimento  da  presença  de  todos.  Eu,  Liliam  Aparecida  Olegário, anotei  a
presente  ata,  que  após  lavrada,  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim,  pela
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coordenadora.
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