
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – COAD 

Leis nºs. 8913/2013 e 9325/2019 – Portarias nºs. 4.411, de 01/02/2021 e 4413, de 02/02/2021 

 

A T A   D A   99 ª   R E U N I Ã O   D O   C O A D  –  P O Ç O S   D E   C A L D A S/M G 
 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, foi realizada reunião on-line 

utilizando a plataforma do google, através do aplicativo Meet, às dezesseis horas, reuniram-se os 

seguintes membros do Conselho Municipal de Política sobre drogas – COAD, nomeados através 

das Portarias nº. 4.411, de 1º de fevereiro de 2021, e 4.413, de 02 de fevereiro de 2021: Isabele 

de Souza Leopoldo, Jorge Alexandre dos Santos, Ana Paula Silveira Corrêa, Luiz Antônio dos 

Santos, Roseli de Paula Souza, Gabriel Silva Alves, Eli da Silva Goulart, Mariana de Paula 

Monteiro, Ismar de Almeida Silva, Carlos Eduardo de Cassio Ramos, Guilherme Souza 

Gonçalves, Flaviana Junqueira de Lima, Bruno Tocchio Ribeiro, Carolina de Siqueira Coutinho e 

Taciana Galindo Tomas Vilas Boas. Tendo sido justifica a ausência da conselheira Stela Marys 

Baldon Rodrigues. Estiveram também presente o conselheiro Guilherme Frayha Delany, nomeado 

através da Portaria nº. 4.433, de 24 de fevereiro de 2021, em substituição ao Sr. Paulo Sérgio 

Norberto, a pedido do Conselho Municipal de Saúde; e também a conselheira Flávia Camargo 

Busatte, nomeada através da Portaria nº. 4.439, de 02 de março de 2021, em substituição a Sra. 

Claudete Augusta Ricardo Muniz, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, que passaram a 

integrar a atual gestão do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COAD. A reunião foi 

iniciada, conforme proposto na reunião anterior, com a realização de roda de conversa  como uma 

forma de conhecimento e capacitação, onde os conselheiros apresentaram suas experiências e 

conhecimentos pessoais com relação a sua atuação e percepção sobre o assunto “drogas”. O 

conselheiro Luiz Antônio dos Santos falou sobre o seu trabalho na Polícia Militar, e sobre o Projeto 

PROERD. Relatou que o projeto atende Poços de Caldas e mais dez Municípios; sendo 

desenvolvido em 10 semanas com as crianças, e em 5 semanas com os adultos 

(pais/responsáveis), em escolas das redes municipais e APAEs. Comentou ainda que houve um 

aumento do efetivo, estando agora seis policiais trabalhando diretamente para a realização do 

projeto. Em seguida a conselheira Isabele de Souza Leopoldo, representante da Secretaria 

Municipal de Promoção Social, apresentou slides sobre o fluxo de atendimento ao cidadão na 

secretaria. Na sequência, a Presidente Ana Paula, apresentou os slides preparados pela 

conselheira Stela, representante da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o funcionamento e o 

fluxo de atendimento dos pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de 

substâncias psicoativas, através do sistema de saúde, e do Centro de Atendimento Psicossocial - 

Álcool e Drogas – CAPS AD II. O conselheiro Gabriel, representante da Associação de Proteção 

Humana e Ação Social – APHAS, falou sobre o funcionamento da Unidade de Acolhimento 

Infanto-juvenil – UAIJ. O Vereador Tiago Braz, acessou à reunião no final das explanações, e 

colocou-se a disposição para contribuir para ações do Conselho, e passou uma denúncia sobre 

uma casa localizada na rua São João da Boa Vista, nº 747, no bairro Jardim dos Estados, que 
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supostamente é uma extensão da comunidade terapêutica Vila Serena que tem sede no município 

de Caldas, e estaria instalada irregularmente. A denúncia será repassada os órgãos municipais 

cabíveis para responder a tal denúncia. A próxima reunião será no dia 07 de abril de 2021, às 16 

horas. Dado o adiantado da hora, a reunião foi encerrada as 18h10m, e, eu, Guilherme Souza 

Gonçalves, 2º Secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos 

presentes. Poços de Caldas, 03 de março de 2021. 

 
 
 
 
Flávia Camargo Busatte    Isabele de Souza Leopoldo 
 
 
 
 
Jorge Alexandre dos Santos    Ana Paula Silveira Corrêa 
 
 
 
 
Luiz Antônio dos Santos    Roseli de Paula Souza 
 
 
 
 
Gabriel Silva Alves     Eli da Silva Goulart   
 
 
 
 
Mariana de Paula Monteiro    Ismar de Almeida Silva   

  
 
 
 
Carlos Eduardo de Cassio Ramos   Guilherme Souza Gonçalves   

  
 
 
 
Flaviana Junqueira de Lima    Bruno Tocchio Ribeiro   

  
 
 
 
Carolina de Siqueira Coutinho   Guilherme Frayha Delany    

  
 
 
 
Taciana Galindo Tomas Vilas Boas  
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Assinaturas

Ana Paula Silveira Corrêa
Assinou para aprovar

Gabriel Silva Alves
Assinou para aprovar

Ismar de Almeida Silva
Assinou para aprovar

Luis Antonio dos santos
Assinou para aprovar

Jorge alexsandro
Assinou para aprovar

Flávia Camargo Busatte
Assinou para aprovar

Isabele de Souza Leopoldo
Assinou para aprovar

Guilherme Frayha Delany
Assinou para aprovar

Mariana de Paiva Monteiro
Assinou para aprovar

Eli da Silva Goulart
Assinou para aprovar

Bruno Tocchio Ribeiro
Assinou para aprovar

Flaviana Junqueira de Lima
Assinou para aprovar

Carolina de Siqueira Coutinho
Assinou para aprovar

Carlos Eduardo de Cássio Ramos
Assinou para aprovar

Guilherme Souza Gonçalves
Assinou para aprovar

Taciana Galindo Tomas Vilas Bôas
Assinou para aprovar

Roseli de Paula Souza
Assinou para aprovar
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Log

08 abr 2021, 11:29:23 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 criou este documento número b3b81bd2-0597-4a9c-838b-04f95deb9153. Data

limite para assinatura do documento: 08 de maio de 2021 (09:48). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 abr 2021, 11:32:32 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

anapaula.pc@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******8118, com hash prefixo e66353(...).

08 abr 2021, 11:32:50 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

sagabriel.musica@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******2457, com hash prefixo

0fc61a(...).

08 abr 2021, 11:33:06 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

ismardealmeida@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******0495, com hash prefixo

c8141d(...).

08 abr 2021, 11:33:17 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

cabosantos@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******4277, com hash prefixo a3e19d(...).

08 abr 2021, 11:33:29 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

fireasantos@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******2480, com hash prefixo e645fa(...).

08 abr 2021, 11:33:39 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

fbusatte@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone celular

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******7269, com hash prefixo 92b1b6(...).

08 abr 2021, 11:34:56 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

isabeleleopoldo@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******5748, com hash prefixo

01e6f2(...).

08 abr 2021, 11:35:41 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

guilherme.clavi@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******3733, com hash prefixo eef8de(...).
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08 abr 2021, 11:41:21 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

guilhermesoouza@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******1992, com hash prefixo

4e54e2(...).

08 abr 2021, 11:42:07 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

marianapaivamont@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******1988, com hash prefixo

a31bf5(...).

08 abr 2021, 11:46:58 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

elisilvagoulart08@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******7624, com hash prefixo

6f82c1(...).

08 abr 2021, 11:49:17 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

bruno.ssocial@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******8203, com hash prefixo d9cbd6(...).

08 abr 2021, 11:50:15 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

flavianajunqueirapsi@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******2881, com hash prefixo

322f3d(...).

08 abr 2021, 11:51:26 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

klinamen@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: telefone

celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: Telefone celular *******1646, com hash prefixo 242a63(...).

08 abr 2021, 11:54:20 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

carloseduardoramos.advogado@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: Telefone celular *******2523, com

hash prefixo 462110(...).

08 abr 2021, 11:55:45 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 removeu da Lista de Assinatura: 35999281992 para assinar para aprovar.

08 abr 2021, 11:56:42 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

guiilhermesoouza@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******1992, com hash prefixo

4e54e2(...).
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08 abr 2021, 12:06:10 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

taciana.galindo@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: Telefone celular *******3325, com hash prefixo

65be21(...).

08 abr 2021, 13:28:40 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 adicionou à Lista de Assinatura:

roseli.paula.souza@educacao.mg.gov.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: Telefone celular *******1991, com

hash prefixo 1b5a59(...).

08 abr 2021, 13:30:16 Operador com email anapaula.pc@hotmail.com na Conta d82ac2c9-d501-4947-a408-

28c6a3a60614 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 08

de maio de 2021 (09:48).

08 abr 2021, 13:39:00 Ana Paula Silveira Corrêa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******8118 (via token), com hash prefixo e66353(...). CPF informado: 045.896.246-56. IP:

187.23.32.89. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 13:45:11 Eli da Silva Goulart assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular *******7624

(via token), com hash prefixo 6f82c1(...). CPF informado: 030.756.076-73. IP: 45.182.200.186.

Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 14:47:29 Bruno Tocchio Ribeiro assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******8203 (via token), com hash prefixo d9cbd6(...). CPF informado: 015.324.356-22. IP:

186.193.148.35. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 15:05:06 Roseli de Paula Souza assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******1991 (via token), com hash prefixo 1b5a59(...). CPF informado: 024.871.238-18. IP:

201.80.250.18. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 18:10:49 Guilherme Frayha Delany  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******3733 (via token), com hash prefixo eef8de(...). CPF informado: 022.980.966-94. IP:

177.25.214.239. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 18:32:00 Carlos Eduardo de Cássio Ramos assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******2523 (via token), com hash prefixo 462110(...). CPF informado: 087.057.876-61. IP:

186.193.158.162. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 19:00:05 Gabriel Silva Alves assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular *******2457

(via token), com hash prefixo 0fc61a(...). CPF informado: 095.204.566-43. IP: 186.193.148.2.

Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 abr 2021, 20:15:41 Jorge alexsandro assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular *******2480

(via token), com hash prefixo e645fa(...). CPF informado: 745.541.156-15. IP: 177.179.51.155.

Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 abr 2021, 13:12:17 Flávia Camargo Busatte assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******7269 (via token), com hash prefixo 92b1b6(...). CPF informado: 961.894.876-53. IP:

186.193.159.250. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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09 abr 2021, 19:32:47 Luis Antonio dos santos  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******4277 (via token), com hash prefixo a3e19d(...). CPF informado: 654.013.606-49. IP:

170.245.100.74. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 abr 2021, 13:39:49 Guilherme Souza Gonçalves assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******1992 (via token), com hash prefixo 4e54e2(...). CPF informado: 122.747.506-37. IP:

187.87.127.182. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

10 abr 2021, 19:58:00 Flaviana Junqueira de Lima  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******2881 (via token), com hash prefixo 322f3d(...). CPF informado: 049.568.746-42. IP:

186.193.159.250. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 abr 2021, 07:03:47 Isabele de Souza Leopoldo assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******5748 (via token), com hash prefixo 01e6f2(...). CPF informado: 099.751.646-17. IP:

187.49.196.213. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 abr 2021, 13:22:11 Taciana Galindo Tomas Vilas Bôas assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone

celular *******3325 (via token), com hash prefixo 65be21(...). CPF informado: 082.057.996-36.

IP: 189.70.24.15. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

11 abr 2021, 14:40:07 Carolina de Siqueira Coutinho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******1646 (via token), com hash prefixo 242a63(...). CPF informado: 035.380.116-05. IP:

177.191.100.218. Componente de assinatura versão 1.106.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

12 abr 2021, 10:49:21 Ismar de Almeida Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******0495 (via token), com hash prefixo c8141d(...). CPF informado: 530.856.396-91. IP:

179.145.209.29. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

12 abr 2021, 13:46:39 Mariana de Paiva Monteiro  assinou para aprovar. Pontos de autenticação: telefone celular

*******1988 (via token), com hash prefixo a31bf5(...). CPF informado: 089.603.526-32. IP:

45.182.200.186. Componente de assinatura versão 1.107.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

12 abr 2021, 13:46:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b3b81bd2-0597-4a9c-838b-04f95deb9153.

Hash do documento original (SHA256): 2f7635e8196860e96ab972b6c59ae5b497bdbec82cb2e1c0bc42bdf2cf6d95a6

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número b3b81bd2-0597-4a9c-838b-04f95deb9153, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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