
                                                                                       

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 
 

 1

São Paulo, 14 de março de 2018. 
OFÍCIO GS nº 1.065/2018 
(SIALE/SES nº 69/2018) 
 
 
Prezado Senhor, 

 
Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL n.º 133/2018), que 

encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, a Indicação Parlamentar n.º 133 de 
2018, de autoria do Deputado Doutor Ulysses, solicitando ao Governo do Estado de São Paulo, atender ao 
pedido da “Comunidade Terapêutica Germano Neemías”, que solicita recursos financeiros no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil reais) a fim de poder atender cerca de 16 pacientes naquela Comunidade que trata de 
dependentes químicos e alcoólatras na cidade de Buri. 

 
Sobre o assunto, após consultar as Áreas Técnicas competentes desta Pasta, 

informo que:  
 

• A iniciativa do Estado para o combate ao uso de crack, álcool e outras drogas – Programa Recomeço 
tem suas ações apoiadas na prevenção, cuidado e reinserção social, e é fortalecido pelas parcerias 
intersecretariais e intersetoriais estabelecidas entre os Gestores Municipais e Estaduais. 

 

• As ações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no Programa Recomeço são baseadas na ampliação da 
rede psicossocial para oferecer atenção integral às pessoas em situação de risco incluindo aquelas com 
agravos de saúde decorrentes do uso abusivo e dependência de álcool, crack e outras drogas, detecção 
precoce e atenção oportuna que deve ocorrer preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial, 
o que contribui para melhores resultados tanto na clínica quanto nas questões sociais, minimizando a 
desorganização familiar e social dos indivíduos, sempre em consonância com a legislação vigente e 
respeito aos direitos dos cidadãos. 

 

• As Comunidades Terapêuticas, devido às suas especificidades, estão inseridas na Secretaria Estadual 
de Assistência e Desenvolvimento Social, no âmbito da Coordenadoria de Política sobre Drogas do 
Estado de São Paulo (COED) com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto 
Estadual nº 61.981, de 20 de maio de 2016. Assim Sendo, o pleito ora apresentado deve ser 
encaminhado à mencionada Secretaria para análise da viabilidade do credenciamento da 
“Comunidade Terapêutica Germano Neemías” segundo as normativas do Programa Recomeço, bem 
como da adesão do município de Buri ao Programa observando a Resolução Conjunta 
SEDS/SEE/SES/SSP/SJDC nº 01, de 05 de dezembro de 2017. Para maiores informações a COED pode 
ser contatada através do endereço eletrônico coed@seds.sp.gov.br. 

 
Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração. 
 

(assinado no original) 
DAVID EVERSON UIP 

Secretário de Estado da Saúde 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES 
DD. Subsecretário de Assuntos Parlamentares. 
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