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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA  08/06/2022. 

Aos oito dias do mês de junho 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:  Nathalia Drago Ribeiro e Flavia Stoco – Secretaria  Municipal  de Saúde,
Beatriz  Fernanda Alves  Fuentes  –  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Samaris  Alderli
Alves – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Nilze Meire Itepan
–  Secretaria  de  Esportes,  Lazer  e  Atividades  Motoras,  Sueli  Dressano  –  Secretaria
Municipal do Trabalho e Renda, Denise Paulino Franco – CAPHIV, Ligia Verdi Angeloci –
SEAS/CRAMI, Michelle Elisabete Bendito – MOJUPI, Liliam Aparecida Olegário – Grupo
Mulheres  do  Brasil,  Wagner  Miranda  de  Moura  –  Lions  Clube  de  Piracicaba  –
Independência, Saulo Barbosa Moretti – Nárcoticos Anônimos.  Justificaram ausência:
Janete  Celi  Soares  Sanches  –  Procuradoria,  Renata  Aparecida  Rosa  –  Secretaria
Municipal de Ação Cultural e Turismo. Ouvintes: Renato Castilho – Sociedade Civil – NA,
Carolina Albuquerque Alves – Secretaria Municipal de Saúde, Carolina Fustaine, Adriele
Furlan, Ester Luisa e Gabriela Fernanda Rodrigues de Oliveira – CAPHIV - Não Viralize.
Samaris inicia a reunião, explica a saída da Larissa como secretária do COMAD, e diz
que estão contratando outra profissional para a função. CAPS Infantil estará participando
no dia do seminário, Flavia sugere para eles trabalharem na oficina com os alunos. No dia
26 de junho haverá o show musical com participação do psicólogo Thales, mas até o
momento não temos o local para a apresentação. No último dia 24 do mês de maio a
comissão se reuniu para concluir  organização do seminário, ficando no primeiro dia o
Mateus como o palestrante,  no  segundo dia  o  Psicologo  Thales  (Núcleo  Califórnia),
abordará  sobre  a  rede,  sobre  o  Acolher  a  demanda  especifica.  Samaris,  faz  um
comentário,  que a  comunidade  não tem conhecimento sobre  a  importância  da saúde
mental,  em  uma  reunião  de  Orçamento  participativo  (  bairro  do  Mario  Dedini  )  a
comunidade  revindicava  construção  de  unidade  de  saúde  básica,  mas  em  nenhum
momento  apontaram  a  saúde  mental  como  uma  necessidade  de  urgência.  Como
sugestão, na abertura do seminário fazer uma exposição, passar  um video curto para a
palestra, ter standard para apresentar os serviços disponível.  Será ofertado o café da
manhã nos dois primeiros dias, em formato de kits, por motivo do Covid. Ligia, fala que no
terceiro dia com as escolas aguardam a  confirmação de  três salas  do ensino médio. A
abertura das oficinas de teatro, grafite (SEAS), e tem R$ 500,00 reais para ajuda de custo
para os oficineiros. Na praça teremos Baque Caipira e será ofertado lanche. 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.
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