
 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD - 28 de julho de 2022 

Aos 28 dias do mês de julho de 2022 às 14h na Entidade Água Pura, teve início a reunião do 
Comad pela Presidente Marilena que sugeriu a apresentação dos participantes e a seguir a 
apresentação dos responsáveis pelo Centro Pop para a explanação do funcionamento enfatizando 
os critérios para encaminhamentos ao Caps  e Caps AD. Daniela falou do perfil do usuário e da 
necessidade de se iniciar o trabalho em grupo no local. Foi discutido que as estratégias para essa 
clientela que incluem o autocuidado,  desejo de mudança de vida e espiritualidade. Claudia falou 
dos acolhimentos e solicitação de serviços, e pensou-se em usar a rubrica do Comad que era 
destinada a Redução de danos e se abrir um grupo de ajuda mutua semanal. Marilena falou que a 
Água Pura já havia oferecido esse tipo de serviço descentralizado. Claudia deixou claro que grupo 
de ajuda mútua seria o ideal, de preferência no período da noite, lembrando também que na 
pandemia os grupos perderam um pouco a sua estrutura organizacional. Daniela da Assistência 
falou também que no primeiro momento eles usufruem da casa de passagem e depois vão para a 
longa permanência. Marilena falou que moradores em situação de rua utilizam a Água Pura 
solicitando ligação para a abordagem onde pedem vaga de higiene e alimentação. Utilizam-se do 
serviço da Água Pura pedindo café, bolachas e orientação profissional. Foi discutida a importância 
da abordagem e do trabalho assistido e da pouca adesão dos meninos. Claudia falou da 
necessidade de um projeto para dar suporte às comunidades em nível de estruturação técnica e 
profissional. 
Pastor Willian em sua fala relatou que acessou o SEI para atualizar a renovação da vigilância 
sanitária e que agora, diferente dos anos anteriores, existe a solicitação de projeto arquitetônico. 
Sugeriu reunir as comunidades para discutir a legitimidade dessa solicitação. Claudia falou que a 
vigilância obedece a leis e segue a risca as normas. Falou que o Bombeiro também não aprova 
nada sem pedir saídas estratégicas para evitar riscos de acidentes à clientela atendida. Júlio falou 
que esteve na vigilância e conversando com o fiscal e a  arquiteta, falou das exigências de 
localização, posição e distância entre móveis, camas e acessórios, seguindo à risca as normas 
prescritas. Claudia resumiu a discussão dizendo que as entidades oferecem serviços de saúde e a 
fiscalização é e sempre foi rigorosa, muito mais agora, pós-pandemia. Diante das dificuldades, 
Karine lembrou que a vigilância quer fechar entidades clandestinas e que não atendem as 
exigências. Marilena falou que entidades querem se cadastrar e é necessário adequação de 
documentos para iniciar o trabalho. A discussão ficou em volta de grande número de casas que 
estão abrindo serviços clandestinos, sem documentação e que fazem um depósito de 
dependentes químicos sem estrutura nem orientação profissional. Nova discussão calorosa em 
torno da documentação para regularização das entidades e critérios para atender as exigências da 
Vigilância Sanitária e se adaptar em longo prazo, o que seria o ideal. 
Claudia lembrou que as reuniões do Comad não estão sendo registradas no site, não estão sendo 
realizadas periodicamente e isso está sendo cobradas pela controladoria, procuradoria e até 
mesmo promotoria. Claudia reforçou da importância da transparência do Comad, pois há 
cobrança de atas, realizações e definições do dia da reunião e localização que  deveria ser no CAPS 
AD. No final da discussão chegou-se ao consenso de dar continuidade no local, Água Pura, sempre 
na última quinta feira do mês e mensalmente, impreterivelmente. Ficou de ser definido um 
responsável pelo site. 
Karine falou das vagas abertas no Conselho e que a pandemia prejudicou o andamento e 
organização do Comad. A discussão foi abrindo leques de novas políticas e de se formalizar 
parcerias, bem como de se mudar os membros e levar para a Câmara para apresentar nova 
composição. E também de se implantar novas propostas para a conferência. 
Nada mais a ser tratado lavrei a presente ata em anexo a lista dos participantes. 
 


