
REUNIÃO DO DIA 29/07/2021 às 13h30m primeira chamada e 14h segun-
da chamada

Aos vinte e nove dias do mês de julho do corrente ano com início às treze e
trinta horas foi realizada a reunião mensal ordinária do Comad via WatsApp
sob a coordenação da Presidente Marilena Jordão da Associação Agua Pura e
com a participação de Marcio do Revide, Marisa do Cristma, João do CRP, Sô-
nia da Saúde, Thiago do Credequia, Karine do Caps AD, Otávio do Domus Pa-
ter, Daniela da Assistência e  Dilcéia da Educação.A Presidente Marilena inici-
ou os trabalhos apresentando a pauta e antecipou os informes falando do pa-
drão de quantidade de cadeiras ocupadas no Conselho Estadual. A seguir in-
formou que foi procurada pela Senhora Conceição Aparecida da Silva, estu-
dante de Serviço Social que apresentou o Projeto Portas Abertas de empregos
destinados aos assistidos das Comunidades Terapêuticas e que irá participar
da próxima reunião deste conselho para explanar detalhes. Logo após a presi-
dente Marilena lembrou que devido a tímida participação de membros do Co-
mad será reforçado o pedido aos Secretários quanto à necessidade de presen-
ça nas cadeiras preenchidas. Falou que devido a pandemia, as reuniões do
Comad continuarão online, e se preciso for, será presencial desde que haja
manifestação dos membros. Pastor Marcio do Revide questionou sobre a não
permissão de se votar nessa questão importante e Marilena explicou como fun-
ciona a votação para a cadeira dentro do Conselho através da Conferência
onde a participação é aberta a voz e voto, dentro do regulamento específico.
Outro assunto de suma importância que Marilena abordou foi a necessidade de
revisão das cadeiras de  Titularidade no Conselho e solicitou que  seja revista
sobre o Núcleo de Redução de Danos e do Meprovi, pois há mais de quatro
meses essas entidades não comparecem e nem justificam a ausência. Karine
apresentou as dificuldades que ocorreram no Meprovi devido a pandemia e
lembrou  que  funcionários e assistidos devem evitar riscos de contaminação.
Disse que ia entrar em contato para ver o posicionamento da Entidade. Outro
assunto foi discutido quanto ao relatório e devolutivas das visitas nas institui-
ções. Foram realizadas visitas nas entidades e algumas não foram notificadas
com o feedback. Falou-se na importância de se relatar as observações e infor-
mar a entidade para que a visita tenha total transparência nas situações diver-
sas. Foi acordado que será revisto o formulário de visitas, em modelo unificado
para comunidades terapêuticas, ajuda mútua e ambulatório. Karine falou que
das visitas realizadas, somente a Fundação Tamarozzi ainda não foi notificada.
Thiago falou sobre o Credequia ter um Projeto aos assistidos com a proposta
de profissionalizar após seis meses de acolhimento. A entidade recebeu bolsa
qualificação da Encceja. Para encerrar o último assunto foi o reforço pela Presi-
dente da necessidade de se revitalizar as comissões e se fazer um planeja-
mento estratégico a fim de dar andamento, transparência e visibilidade ao Con-
selho. Nada mais a ser tratado lavrou-se A presente ata que será assinada por
todos os participantes.




