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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/05/22

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas (14h00), 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: Lara Tinto Herling – Secretaria Municipal de Saúde, Samaris Alderli Alves –
Secretaria  Municipal  de  Assistência  e  Desenvolvimento  Social,  Janete  Celi  Soares
Sanches – Procuradoria, Salvina das Dores Nunes Coelho Esteves – Secretaria Municipal
do Trabalho e Renda, Daniel Munhoz de Oliveira – Policia Militar, Ligia Verdi Angeloci –
SEAS/CRAMI, Ana Mara Souza Claro – PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade, Liliam
Aparecida Olegário e Eliana Cezário – Grupo Mulheres do Brasil,  Wagner Miranda de
Moura – Lions Clube de Piracicaba – Independência, Saulo Barbosa Moretti – Nárcoticos
Anônimos. Justificaram ausência: Nathalia Drago Ribeiro e Cristiane Cardoso de Souza
– Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Fernanda Alves Fuentes – Secretaria Municipal
de Educação, Renata Aparecida Rosa – Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo,
Ouvintes: Larissa de Oliveira – Casa dos Conselhos, Carolina Fustaine – CAPHIV, Ester
Luisa  –  CAPHIV,  Gabriela  Fernanda Rodrigues de  Oliveira.  Samaris  inicia  a  reunião,
passando a fala para Saulo do (NA), que dá o retorno sobre os trabalhos dos painéis
realizado com o CRAS, CREAS e Saúde. Está à disposição para levar o trabalho para
outros  lugares.  Sobre  o  andamento  do  seminário,  Draª  Eliana  Borges  não  poderá
participar da abertura do Seminário daqui de Piracicaba, pois na mesma semana será
celebrado em todo o Estado de São Paulo a Semana de álcool e drogas e a mesma já
tem agenda nessa data. Foi discutido que agenda do primeiro dia ficara da mesma forma,
com  participação  de  palestrante,  no  segundo  dia  falaremos  da  rede  e  teremos  a
participação dos profissionais da saúde; e da educação, na qual já tem uma agenda para
conversar com o secretário. Vandreia fará o convite para a pasta da saúde e na SMADS
Samaris já está conversando, e falaremos o que se pode construir. Será muito importante
a presença dos conselheiros do COMAD, para participar no segundo dia e auxiliar no que
foi  preciso  durante  o  seminário.  Para  organizar  os  primeiros  dias  ffoi  montada  uma
comissão, para se planejar ainda nessa semana a dinâmica do evento com os seguintes
integrantes: Liliam, Flávia, Wagner, Ana Mara e Eliana. Sobre os lanches Samaris já está
resolvendo e sobre os transportes Job está fazendo um levantamento das escolas que
participarão e tem essa temática ja abordada, Ligia explica, que teremos em torno 100
alunos, foi estipulado a quantidade de alunos para conter no espaço, serão alunos do
ensino médio, por ter uma linguagem para conseguir desenvolver as atividades, e para
que  eles  sejam multiplicadores  e  levem informação  a  diante.  Já  está  organizado  os
horários, iniciará com uma apresentação e as atividades propostas é dividir em grupo.
Serão  feitas  4  oficinas,  sendo  elas  prevenção,  redução  de  danos,  uso  abusivo  e
prevenção  ao  suicídio,  os  profissionais  envolvidos  desenvolverão  oficinas  de:  teatro,
responsável Pablo do mandato coletivo em organizar. A oficina de artes com grafite, já
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tem um voluntário da casa Hip Hop, só precisará de um ofício solicitando o material. O
caps do Vila Sônia e ambulatório na rua terão a participação de uma dinâmica em grupo,
com  o  objetivo  de  abordar  o  uso  abusivo,  e  o  psicólogo  Sérgio  abordará  o  tema
prevenção  ao  suicídio.  Estão  aguardando  a  liberação  da  verba  das  escolas,  para  o
transporte dos alunos que participarão, quanto ao lanche já estão vendo doações, caso a
escola não forneça. No quarto dia será desenvolvido uma atividade com a população de
rua  na  praça  central,  com a  participação  do  Seas,  Centro  Pop,  Caphiv,  Caps  AD e
Consultório  na  rua,  será  desenvolvido  um  tema  com  um  oficineiro  para  fazer  uma
atividade bem dinâmica porque esse público é bem difícil conseguir uma abordagem em
relação ao uso abusivo de substância. Será necessário fazer um levantamento do que
precisará para realização da oficina, o responsável pelo baque caipira precisa levar os
instrumentos e vai precisar de transporte, precisaremos de recursos. Samaris, comenta
de uma palestrante que teve uma breve participação na 3ª Conferência Macrorregional de
Saúde Mental – Piracicaba, ela vai pegar o nome e tentar contato para convidá-la para a
palestra de abertura. Samaris explica, que as propostas que sair do segundo dia vão ser
encaminhadas para quem compete as propostas e para as pastas responsáveis, prefeito
ou  câmara  dos  vereadores.  A abertura  da  semana  será  no  dia  26  de  junho,  com a
apresentação musical, com apoio do Rotary aberto para toda a sociedade.  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 coordenadora.

_____________________________                __________________________________
          
               Samaris Alderli Alves
                      Coordenadora

                      Liliam Aparecida Olegário
                  Secretária Executiva
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