
Ata Comad 27/01/2022

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2022 às 13,30h foi realizada a reuni-
ão ordinária do Comad de modo virtual com a participação de Marilena, Mari-
sa,  André Haas Jucelei, Eja Londrina, Ana Célia, Dilcéia, Daniela, André, Carlos e
Otávio. Marilena iniciou os trabalhos dando as boas vindas a todos e agrade-
cendo a participação na sala virtual. André da Casa de Maria se lembrou do
vencimento da declaração de funcionamento das entidades e a discussão foi
para atualizar os documentos e o registro também. Marilena lembrou que para
isso todas as certidões devem estar em dia e ficou de se fazer uma comissão
para fiscalizar os documentos das entidades para renovação do registro. Foi dis-
cutido sobre os casos de internos que saem das comunidades terapêuticas e re-
caem por isso a necessidade de se encaminhar aos grupos de apoio, ambulató-
rio para dar continuidade ao tratamento, inclusive com a participação e apoio
da família. Marilena reforçou a ideia de se fazer uma reunião com as secretari-
as e profissionais interessados para estudo e discussão e se chegar a uma políti-
ca ideal, correta e funcional a fim de se atingir um denominador comum e posi-
tivo, já que as demandas tem sido muitas e a dependência química aumentada
consideravelmente. André Hass aproveitou  o espaço para falar das entidades 
clandestinas que executam um trabalho a desejar, funcionam de maneira ilegal
e irregular. Marilena se encarregou de fiscalizar essas entidades e para tanto
solicitou o nome das mesmas. Nádia concordou em denunciar maus tratos e
atendimento inadequado. Marilena citou que vereadores e responsáveis por
essas entidades forçam a situação para que se deixe passar despercebidos es-
ses casos e disse que não concorda, deixando muito claro a seriedade do assun-
to e o papel importante do conselho como autoridade. Marilena lembrou que
enviou propostas nos watts o que é legal e dirigido para a política da população
infanto juvenil. Pediu a colaboração de todos na apreciação e seleção das pro-
postas para se montar uma ideia generalizada, ideal e resumida para se colocar
em prática. Para encerrar lembrou que o registro de 2 anos fica valendo para as
entidades e o atestado de funcionamento será elaborado após as visitas de
acompanhamento. Reforçou a importância de se realizar reuniões com as se-
cretarias para se chegar a um consenso e formalizar a política que vem sendo
discutida no conselho. Sobre a escola de circo, na próxima reunião André irá
agilizar a explanação das ideias.  Ficou definido também que de uma semana a
10 dias cada membro  envie propostas para se juntar num documento e enca-
minhar às autoridades competentes. Encerrou a reunião enfatizando que o gru-



po do Watts seja aproveitado mais para se concretizar ideias discutidas e políti-
cas que devem ser implantadas. Marilena Jordão, presidente do conselho en-
cerrou os trabalhos. Levantando a data da ultima quinta feira de fevereiro para
uma nova reunião.


