
 

 

Aos dezesseis dias de julho de dois mil e vinte (16/07/2020) por videoconferência, às 14h00 iniciou 

a reunião ordinária com a seguinte pauta: 1) Retomada das reuniões ordinárias do COMAD; 2) 

Devolutiva sobre o Chamamento; 3) Manutenção da composição do Conselho até ser possível 

realizar nova Conferencia (cancelada devido a Pandemia). Estão presentes Elisabeth- UEL, Marisa- 

Tamarozzi, Nadya- CRP, André- Movimento Morador de Rua, Maria do Carmo- Núcleo de Redução 

de Danos, Cyntia- SMS, Claudia Denise- SMS (Presidente), Daniela- Centro Pop, Marilena- Água 

Pura, Ana Célia- Meprovi, Carlos Roberto- Assistência Social, Karine- SMS (Suplente), Michael 

Naghibi (ouvinte), Bruna Souza (ouvinte), Alexandra Ciotto (ouvinte), André (Casa de Maria - 

ouvinte) e Diarley Willians (ouvinte). Presidente Cláudia iniciou a reunião apresentando a situação 

do novo chamamento e o fato do Núcleo de Redução de Danos não ter sido contemplado, diz que 

isso ocorreu devido um atraso na entrega dos documentos e a uma denúncia feita por um 

funcionário do próprio Núcleo, o assunto está sendo abordado no COMAD para deliberar sobre a 

utilização deste recurso e para a realização de novo chamamento. Nadya fala sobre seu retorno ao 

conselho por indicação do CRP e comenta sobre a importância de não perder este recurso para a 

redução de danos. André (Movimento População de Rua) expõe que foi ele que trouxe a denúncia 

e que ela deve ser devidamente apurada. Claudia sugere a manutenção do recurso para o 

atendimento de abordagem de rua – redução de danos, explica que o chamamento já foi 

encerrado, devendo ser feito novo chamamento. Karine informa que no chamamento houve um 

pedido para que o recurso fosse utilizado para outro serviço, porém não se pode fazer qualquer 

mudança no chamamento enquanto ele está em curso, todas as sugestões de utilização do recurso 

deve ser aprovada pelo conselho. Elisabeth concorda que a denúncia deve ser apurada e apoia a 

manutenção do recurso para a redução de danos. Neste momento Claudia deve que se ausentar 

ficando a suplente Karine para conduzir a reunião. Elizabeth pergunta qual seria as opções para se 

utilizar o recurso, Karine diz que o assunto deve ser debatido para se levantar as propostas e dá 

um exemplo de proposta que é a dificuldade de encaminhamento para Comunidade Terapêutica 

para gestantes e mulheres, mostrando a diferença de oferta de vagas para o público feminino e 

masculino, Daniela concorda que é realmente difícil encaminhar mulheres e casais, Marilena 

pergunta sobre quem receberia este recurso se fosse para Comunidade Terapêutica, Karine 

reforça que esta é apenas uma sugestão e que o serviço de redução de danos ainda é prioridade, 

de qualquer forma deverá ser feito novo chamamento. Karine abre a votação da manutenção do 

recurso para Redução de Danos, houve 10 votos favoráveis e 01 abstenção. Desta forma mantido 

o recurso para o serviço de redução de danos. Próximo ponto de pauta, sugerido pela conselheira 



 

 

Marisa, a Manutenção do atual conselho tendo em vista que não foi possível realizar a 

Conferência devido ao Decreto Municipal que impede aglomeração. Karine explica que a 

pandemia exigiu várias mudanças na forma de atendimento e que todos estamos ainda em 

adaptação, alguns eventos têm sido feitos por videoconferência, porém neste momento não 

pensa ser viável. Elisabeth defende a manutenção do atual conselho pois também acredita não ser 

o momento para realizar uma conferência. Marilena pergunta sobre a vice-presidência e se seria 

necessário nova eleição, Karine esclarece que a cadeira pertence ao Domus Pater, que foi enviado 

um ofício pedido indicação de novo membro porém ainda não haviam indicado. Nadya pergunda 

sobre quorum, Marilena diz que as cadeiras vagas sempre foram o problema para se manter 

ocupadas, pois na conferência ocorre a indicação mais as pessoas não vão nas reuniões. Karine 

abre a votação para a manutenção da atual composição do COMAD até ser possível realizar nova 

conferência, houve 09 votos favoráveis e 02 abstenções. Próximo ponto de pauta é a retomada 

das reuniões ordinárias do COMAD. Marilena pede que seja avisado com 7 a 10 dias de 

antecedência, Karine diz que o e-mail foi enviado na semana passada e que devido uma 

preocupação se todos os membros do conselho conseguiriam o acesso à videoconferência, houve 

uma tentativa da reunião ser presencial, mas os conselheiros se manifestaram e concordaram pela 

manutenção da reunião por vídeo, Karine sugere ainda que as reuniões devem continuar sendo 

realizadas por vídeo e toda última quinta feira do mês. Marilena concorda e complementa dizendo 

que a reunião do mês de julho seria a que está sendo realizada hoje e a próxima seria no dia 

27/08/2020, todos os presentes concordam. Sem mais considerações, eu Karine Pinheiro Ferreira 

encerro e lavro a presente ata. 

 

 
 

 
 


