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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA - 13/07/2022. 

Aos treze dias do mês de julho 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,
Samaris Alderli  Alves – Secretaria Municipal  de Assistência e Desenvolvimento Social,
Janete Celi Soares Sanches – Procuradoria Geral,    Nilze Meire Itepan – Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Ligia Verdi Angeloci  – SEAS/CRAMI, Ana Mara
Souza Claro – PASCA – Pastoral do Serviço da Caridade, Michelle Elisabete Bendito –
MOJUPI, Eliana Cezário – Grupo Mulheres do Brasil, Wagner Miranda de Moura – Lions
Clube de Piracicaba – Independência,  Saulo Barbosa Moretti  –  Nárcoticos Anônimos.
Justificaram  ausência:  Beatriz  Fernanda  Alves  Fuentes,  Liliam  Aparecida  Olegário.
Ouvintes: Renato Castilho – Sociedade  Civil  – NA,  Gabriela Fernanda Rodrigues de
Oliveira,  Ester  Luisa,  Carolina  Fustaine  e   Adriele  Furlan  –  CAPHIV  -  Não  Viralize.
Samaris inicia a reunião lendo a Ata da reunião do mês anterior,  todos presentes estão
de acordo e ata foi aprovada e o registro feito, Samaris apresenta a nova secretária do
COMAD, a srta. Manuella Di Bene Roeda Ruiz. Inicia-se então o assunto principal da
Pauta, que é a Devolutiva sobre a realização da XX Semana Municipal de Politicas sobre
Drogas; o  primeiro  a  comentar  foi  Saulo,  do  N.A.,  dizendo  que  a  semana  foi  muito
produtiva para o N.A., já que conseguiram fazer panfletagem, atividade com o bandeirão e
divulgar  aos  presentes  os  serviços  prestados  e  os  locais  que  se  encontram,  fizeram
também uma entrevista ao site online sobre o NA, Renato falou que a semana de grande
importância para o grupo,  Michelle comentou que o dia na praça foi sensacional e que a
semana foi muito produtiva no geral, Nathalia comentou que achou que os profissionais
(oficineiros)  ficaram um pouco  perdidos  durante  as  oficinas,  mas  que as  escolas  (os
adolecentes)  se envolveram nas atividades, que o palestrante Sergio foi excepcional em
sua fala e emocionou os presentes, sentiu falta das secretarias da Educação, Habitação,
Trabalho. Flávia participou do primeiro e segundo dia,  achou interessante o ponto em
comum que os funcionários estão buscando ajuda com a saúde mental, mas não estão
encontrando esse suporte e a mesma relatou que sentiu falta  dos profissionais da saúde
básica. Wagner esteve presente na quarta-feira, e também comentou sobre a colocação
do Sérgio ter sido bem jovial  e achou que os alunos foram bem participativos, que a
oficina  de  rima  e  poesia  foi  bem  interessante,  Ana  Mara  achou  que  faltou  alguém
mediando as falas, controlando o tempo para que todos pudessem falar, todos estavam
com “sede” nas discussões, achou que no geral a semana foi muito produtiva e positiva e
a  partir  de  agora  ver  como  seguir  com  as  demandas  levantadas  nos  grupos.  Ligia,
começou falando que a semana foi muito válida e positiva, pois ter tido esse espaço, essa
convivência  na  rede  foi  acolhedor,  sentiu  falta  da  participação  dos  CRAS,  falar  dos
territórios, que todos os dias saiu bem reflexiva, não teve tempo para todos



    Conselho Municipal sobre  Álcool e Outras Drogas
    Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

        Rua Joaquim André, 895 – Centro – CEP: 13.400-850 – Piracicaba/SP
        Telefone: (19) 3434-0461 / 3434-7137

falarem,  também  achou  que  faltou  a  mediação,  mas  que  os  grupos  foram  muito
produtivos,  os  grupos  tiveram  uma  boa  representatividade  da  área  da  saúde,  com
bastante representatividade nas falas da saúde mental. Na quinta-feira foi bacana, pois a
população em situação de rua foi acolhido e isso fez com que eles se sentissem bem,
também disse que posteriormente vão conversar sobre voltar as atividades na praça. Dra.
Janete disse que acabou tomando conhecimento dos serviços que tem no município, pois
ficando do “outro” lado da situação as vezes não tem conhecimento, a roda foi excelentes
já que consegui falar um pouco do meu lado que trabalho com sindicância, dos servidores
que estão sem apoio com relação a alcool e outras drogas, que não são acolhidos e sim
respondem por processo administrativo (sindicância), comentou também que não foi no
evento da praça, mas passou lá a hora que eles estavam dançando e realmente teve a
percepção  que  todos  somos  iguais,  o  que  muda  é  a  situação  em que  cada  um se
encontra, acha que dinheiro é importante sim, com certeza, porém parar,  conversar e
ouvir também é muito importante para  eles  e a partir de tudo que foi feito e levantado,
começar as ações, colocar em prática e executar. Samaris então começou expor para a
comissão e todos os presentes o que foi levantado pelos grupos. Começou-se falando
sobre a saúde mental / dependência química, criar um programa para trabalhar com as
“vidas” cuidar/acolher esse servidor com problemas, antes que ele tenha que responder
uma  sindicância,  em  parceria  com  Sesmt  ou  até  sindicato,  o  sindicato  tomar
conhecimento e partido do servidor que está afastado, que o mesmo não seja penalizado
com essa questão.  Surgiu também sobre o COMAD criar  uma cartilha com todos os
programas que existem no município. Criação de um Centro de Referência, aonde as
pessoas pudessem chegar e depois do atendimento com os profissionais qualificados e
apropriados  as  mesmas  sejam  encaminhadas  aos  locais/serviços  que  elas  estejam
precisando,  um local  físico,  porém é um assunto  a  longo prazo,  pois  seria  um lugar
grande, um serviço grande, esse ponto surgiu nos grupos. Outra demanda seria o CPAS
III, o que gerou bastante conversa, sobre o que realmente precisa, se é um CAPS III,
decidiu-se  então  levantar  a  demanda  com  mais  precisão  para  depois  levar  para  o
secretário e prefeito. Ficou combinado então em montar uma comissão para reanalisar o
que  foi  levantado  pelos  grupos,  para  posteriormente  criar  uma  estratégia  para   dar
andamento nas demandas solicitadas pelos grupos. Ver com o secretario da educação
como  faz  para  manter  os  grupos  com  as  escolas.  Depois  os  presentes  voltaram  a
conversar  sobre  diversas  opções,  como:  supervisor  intelectual  nas  clinicas,  um
funcionário especializada no Sesmt, CAPS III para saúde mental, alinhar mais o comitê
Pop Rua com o COMAD, construção da rede para entender e trabalhar melhor os fluxos.
Samaris citou que marcará uma reunião especifica com a Vandrea para falar sobre custos
de um novo projeto. Ligia então ficou com as folhas (trabalhos dos grupos), irá escanear e
montar um grupo  no whatsapp do Comitê para a análise, os membros que farão parte
desde grupo serão: Ligia, Wagner, Ana Mara, Eliana, Saulo, Renato e Michelle. A segunda
questão  discutida  foi  a  criação  de  uma  cartilha  feita  pelo  COMAD,  uma  cartilha
informativa, descrevendo a rede, os serviços, locais de 
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atendimento,  foi  dito  também  para  que  cada  conselheiro  já  vá  falando  com  a  sua
secretaria  e  sempre  que  possível  agilizar  os  processos  e  serviços  para  o  COMAD.
Posteriormente Ligia  fez a prestação de contas dos valores arrecadados e gastos na
Semana, foi passado um relatório financeiro para todos analisarem e assinarem, não teve
nenhum  questionamento  sobre  o  mesmo,  também  foi  exposto  os  patrocinadores  do
evento,  sendo:  Rede  Drogal  com as pastinhas,  Café  Morro  Grande com o Café,  CT
Resnacimento com as tintas, Dolores House e Rotary Club Piracicaba, ficou em haver um
show com o Sérgio, onde teve-se a ideia de o mesmo ser no lançamento da Cartilha,
falou se também em pensar alguma atividade para continuar fazendo com as escolas, em
especial a de Anhumas, para que as crianças e adolescentes tenham uma vivência fora
da escola. Foi mostrado para o conselhos e os presentes as reportagens que saíram na
mídia da Semana. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e feito o
agradecimento  da  presença  de  todos.  Eu,  Manuella  Di  Bene Roeda  Ruiz, anotei  a
presente  ata,  que  após  lavrada,  lida  e  aprovada  será  assinada  por  mim,  pela
coordenadora.

_____________________________ __________________________
                   Samaris Alderli Alves
                      Coordenadora

                     Manuella Di Bene Roeda Ruiz
                        Secretária ad hoc
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