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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/08/2022. 

Aos dias dez de agosto 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 da
comissão formada pelo Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas, para organizar
o seminário.  Com a presença dos conselheiros: Flavia Stoco – SMS, Wagner- APAE-
Samaris Alderli  Alves – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
Beatriz Fernanda –SME, Janete Celi Soares–Procuradoria Geral, Renata Aparecida Rosa-
SMAC Turismo Sueli Dressano-SMT Renda, Daniel Munhoz de Oliveira-PM, Ligia Verdi
Angelocci-Crami,  Ana  Mara  Souza Claro  –  Pasca,  Saulo  Barbosa Moreti-  N.A,  Liliam
Aparecida Olegário e Eliana Cezário – Grupo Mulheres do Brasil.   Justificou ausência
Michelle  Elisabete  Benedito.  Ouvintes:  Renata  Castilho-Sociedade  Civil,  Ester  Luiza-
CAPHIV,  Adriele  Furlan-CAPHIV,  Carolina  Fustaine-  Projeto  não  Viralize,  Gabriela  F,
Rodrigues Oliveira-Projeto não Viralize. Samaris inicia a reunião, leitura da ata anterior
feita  pela  Manuella  secretária  da  casa  dos  Conselhos.  Como  primeira  providência,
Samaris fez a leitura das ações que a comissão relatou e já está marcado a reunião para
a reivindicar os pedidos coletados no seminário realizado pelo COMAD. Eliana, faz sua
queixa,  sobre  ela  ficar  como  suplente  segundo  dona  Eliana  alegando  que  não  foi
comunicada  e  quer  que  seja  tomada  as  providências,  e  vai  cobrar  o  GMB,  para
esclarecimento  sobre  as  mudanças  do  cargo  dela  de  titular  para  suplente,  e
aguardaremos retorno do Grupo Mulheres do Brasil.  Enviado no grupo do WhatsApp,
modelo de cartilha, para o COMAD ter um norte e montar o trabalho, precisamos de uma
comissão  para  elaborar  e  Ligia  fala  do  custo  em  confeccionar  a  cartilha.  Haverá
mudanças de prédio CAPS lll com SMADS, mas para isso ocorrer precisa ser discutido
com a Vandreia, o prefeito precisa conhecer o local e o vereador Gustavo Pompeu está
engajado  nessa  organização,  previsto  para  dia  11/08  esse  acontecimento.  Dia  19/08
acontecerá Ação na Praça com o Pop Rua, ainda não tem horário definido, o comitê vai
se organizar sobre os lanches, para servir para os moradores de rua e para os servidores
que  estiverem no  trabalho,  precisamos  ter  mais  parceiros  para  ajudar.  No  dia  11/08
haverá  homenagem na Câmara para  o  COMAD, Samaris  pede a  presença de quem
puder prestigiar o evento. Pop rua está com déficit de funcionário, uma coordenadora e
uma técnica exoneraram-se do cargo, estamos com 50 pessoas no período da manhã na
casa de passagem, até que se estabilize esse déficit, Samaris e Matheus e o CAPHIV
estão dando um apoio na organização, até ter novos concursos. Sobre as ações para
promover para a população de rua, e ter um grupo para trabalhar com essas pessoas,
para contribuir  com ideias, para fazer oficinas, com orientações sobre álcool  e droga,
redução  de  danos,  prevenção,  CAPS,  CAPHIV,  estarão  apoiando.  Levantado
questionamento, o que COMAD pode fazer em quanto conselho, sobre a população do
uso de crack, um ponto específico na cidade, com grupo grande de usuário? Dado
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sugestão, envolver a Sociedade para ajudar. Um outro problema são as comunidades
terapêuticas, que traz as pessoas de outros municípios para o tratamento, elas não ficam,
e  com  isso  tem  aumentado  o  número  de  moradores  de  rua.  Ana  da  sugestão  de
escrevermos um texto e publicar  nos jornais  da cidade,  para população ter  ciência e
venha refletir  sobre o assunto e falar da importância das demandas e citar  dados da
saúde.  Manuella  fara  um  ofício  para  SEMAD,  em  nome  de  Dorival  José  Maistro,
solicitando informação como funciona a área do servidor. O SEMAE, reúnem as quartas-
feiras para uma de roda de conversa (para quem tem dependência química) é um grupo
de  apoio  para  funcionário.  A escola  do  Santa  Rosa,  pediu  ajuda  para  desenvolver
trabalhos na escola. Ana sugere que faça um documento explicando qual é a função e o
papel  do COMAD, e que fazemos políticas públicas.  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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