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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/03/22

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte
minutos (14h20), de forma presencial, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, deu-
se o início a reunião ordinária do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas, com a
presença  dos  conselheiros:  Nathalia  Drago  Ribeiro  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde,
Beatriz  Fernanda Alves  Fuentes  –  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Samaris  Alderli
Alves – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Janete Celi Soares
Sanches – Procuradoria, Renata Aparecida Rosa – Secretaria Municipal de Ação Cultural
e Turismo, Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves – Secretaria Municipal do Trabalho e
Renda, Daniel Munhoz de Oliveira – Policia Militar, Paulo Henrique Soares – CAPHIV  –
Centro de Apoio aos Portadores de Vírus HIV/AIDS, Paula Marcela Magrini  Coelho –
CRAMI, Ana Mara Souza Claro – PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade, Michelle
Elisabete  Benedito  –  MOJUPI,  Eliana  Cezário  e  Liliam  Aparecida  Olegário  –  Grupo
Mulheres do Brasil. Justificaram ausência: Flávia Stoco e Lara Tinto Herling – Secretaria
Municipal  de Saúde,  Nilze  Meire  Itepan – Secretaria  de Esportes,  Lazer  e  Atividades
Motoras,  Saulo  Barbosa  Moretti  –  Nárcoticos  Anônimos.  Samaris  inicia  a  reunião,
explicando sobre os formatos das reuniões, e relata que através do WhatsApp não se
pode resolver certos assuntos, pois as decisões precisam constar em Ata, as reuniões
devem ocorrer conforme o regimento interno, mensalmente, com os conselheiros, e para
mudar  algum  item  precisa  resolver  em  reunião  e  constar  na  pauta  do  dia  ou  fazer
inclusão,  informa  também  de  acordo  com  o  regimento  três  faltas  é  solicitado  a
substituição  do  conselheiro.  Expõe  que  não  podemos  perder  tempo,  precisamos  ter
compromisso e assumir o trabalho. Através do COMAD o NAA irá realizar um trabalho no
CRAS, através do painel, e na Fundação Casa com palestras. Samaris está aguardando o
CAPHIV para dar andamento no trabalho de Anhumas, pois está parado, e se não for dar
continuidade, será suspenso.  Informa que todos os conselheiros precisam trazer suas
pautas e encaminhá-las antes de cada reunião. Sobre a verba que será liberada para o
conselho, é necessário esperar passar a lei na Câmara de Vereadores para o COMAD
receber, mas problemas burocráticos sempre vão acontecer. É levantado o assunto sobre
as Casas Terapêuticas, e Samaris, deixa claro que o COMAD, não é fiscalizador, mas é
deliberativo, não ficar fiscalizando comunidade terapêutica, mas tem instrumentos para
provocar essa discussão. O que falta na cidade são políticas de álcool e drogas, para
facilitar  as  comunicações entre  a  rede.  O Comandante  da Polícia  Militar  justificou as
ausências, mas garantiu que não irão ter mais faltas nas reuniões de conselho, é relatado
também que a Guarda Municipal precisa participar pois, essas parceiras são essenciais,
tem duas pessoas da GM, querendo participar, conversado com o comandante Nunes
sobre esse assunto e articular um titular e um suplente. Discussão: realizar o primeiro
Fórum de discussão de políticas públicas, vereador Gustavo Pompeu realizou um trabalho
pelo  gabinete,  no  dia  trinta  de  junho de dois  mil  e  vinte  aconteceu o  primeiro  fórum
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municipal sobre políticas álcool e drogas. Após discussão de vários temas, foi decidido. O
QUE EXISTE! O QUE QUE FALTA? O QUE VAMOS CONSTRUIR. O período do fórum
será  realizado  durante  a  manhã,  sendo  das  oito  ao  meio  dia,  primeiro  dia  haverá
perguntas e resposta, o segundo dia falar sobre o material informativo, levar tudo que
temos na rede para oferecer para a população. Foi citado o nome de uma palestraste a
Sra. Abigail Torres, mas isso será decidido na próxima reunião, a conselheira Paula ficou
responsável em fazer um esboço da estrutura do Fórum Municipal de Políticas Públicas e
assim que estiver pronto será enviado para a Samaris fazer uma prévia avaliação. 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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