
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD   31/03/2022

Aos trinta e um dias do mês de março do ano 2022 às 13,30h na sala da Associ -
ação Água Pura  foi realizada a reunião ordinária do Comad- Conselho Munici-
pal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas. Dando inicio os trabalhos a presi-
dente Marilena falando da procura de entidades para cadastro no Comad , e
renovação do Registro Atual. Foram apresentados a documentação necessária
para tal: Alvará de funcionamento, Licença Sanitária, CNPJ, Utilidade Pública,
Certidão  Negativa  Federal  da  União,  Certidão  do  Tribunal  de  Contas,  INSS,
FGTS. Os documentos são imprescindíveis para efetivação do cadastro e depois
é  feita  uma análise,  uma visita  para  vistoria  e  por  fim a  aprovação com a
anuência do Comad. O Comad já acompanha e faz visitas periódicas nas entida-
des subsidiadas,  e também a fiscalização com acompanhamento esporádico,
bem como a apresentação de relatório mensal. Logo após foi iniciada uma am-
pla discussão sobre a problemática do atendimento ao público morador em si-
tuação de rua,  usuários de drogas. Karine apresentou os serviços realizados
pelo Caps ad e enfatizou a necessidade da comunicação para o trabalho em
rede, e que encaminhamentos necessários e imprescindíveis seja na prevenção
ou tratamento. Lembrou que o Caps ad tem um serviço especializado agora em
novo endereço  diferente do consultório de rua que atende os usuários na rua.
Falou que as  entidades oferecem serviços  especializados  também e somam
com o município o atendimento à clientela em geral. Foi dito que os territórios
são ricos em ofertas de serviços, bastando os informes e comunicação eficien-
te. No debate foi lembrando que Londrina já é uma cidade grande e talvez o
serviço seja insuficiente, porém havendo intercâmbio certamente haverá resul-
tado positivo na demanda, haja vista o nível profissional dos prestadores de
serviço. Falou-se também que para uma fiscalização eficiente é necessário o
plano terapêutico e o técnico responsável. Karine apresentou a discussão da
política nacional em que agora o objeto norteador é a abstinência e com isso,
exclui a redução de danos. Falou que antigamente a redução de danos era des-
tinada ao portador de vírus HIV, porém com o passar dos anos a redução de da-



nos abriu um leque de atendimentos. Agora com os resultados dos grupos de
ajuda mútua, fala-se em implantar grupos nos serviços do município. Willian fa-
lou de como informar a população sobre os serviços oferecidos e citou Curitiba
que usa placas de serviços para orientar a sociedade de onde buscar ou onde e
como encaminhar pessoas que necessitam do trabalho em rede e orientando a
população a não darem dinheiro para que isso não aumente o consumo de ál-
cool e drogas subsidiados pela própria população. Outro assunto foi o término
do contrato do Município com o CISMEPAR que esta em vias de se encerrar, e
com isso os profissionais alocados nos serviços estão sendo trocados aos pou-
cos, no Caps AD, são funcionários que realizaram teste seletivo e assim cobrir
as vagas de profissionais que serão dispensados. Esse contrato deve se encer-
rar em agosto e todos aguardam um possível Concurso Público no Município.
Marilena falou dos valores do Remad : R$ 955.000,00 e da necessidade de se
rever as cotas, os valores e a distribuição de metas. Karine falou da burocracia
para isso e sugeriu consultar o diretor financeiro da saúde Willian. Por fim foi
registrada a liberação de R$ 70.000,00, recursos do Programa Paraná mais cida-
de ao Domus Pater para a aquisição de um veículo e que a verba foi direciona-
da ao Município via Saúde, e que isso leva a burocracia para a utilização desse
repasse à referida Instituição. Foi reforçada a transparência quanto a utilização
dessa verba pela Saúde. Outro assunto foi que o Comad tem disponível no Caps
AD uma sala e que não está sendo usada. Que a correspondência da documen-
tação recebida, bem como todo material do Conselho deve ser arquivado lá,
igualmente, não haveria necessidade do local pré-determinado para tal e que a
presidente Marilena se organize para ir ao o Caps ad e tirar um dia para veri-
ficá-la.  Estiveram presentes na reunião: Procuid – Willian, Centro Pop – Danie-
la, Meprovi – Ana, Daps – Juliana, Educação – Dilcéia, Cristma – Marisa, Caps
AD – Karine, Água Pura – Marilena. Nada mais havendo a tratar, lavramos a
presente ata.

 


