Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 12 DE MAIO DE 2014 – 14h30
Aos doze de maio de 2014, iniciou-se a Reunião Ordinária do COMAD – Conselho Municipal
sobre Álcool e outras Drogas, com a presença dos seguintes Conselheiros: Marcolino Malosso Filho
e Roger Nascimento Carneiro (SELAM), Tatiane Souza Querubino de Oliveira (Guarda Civil), Carla
Gonçalves Marques (SEMDES), Dra. Janete Celi Soares Sanches (PROCURADORIA), Adamaris
Ap. Rizzo Faustino (EDUCAÇÂO), Paula Batistela, (ONG CASVI), Fidelis Ranali Neto
(UNICAMP), Dr. Edenilton Jorge Salvador (OAB), Francisco Roberto Pavão e Calos Alberto
Sebastião (SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PIRACICABA, Ouvintes: Marta
C. A Leme (SESMT) e Fabio Henrique Ramos (SEMAD/SESMT). Iniciando a reunião com a
leitura e aprovação das Atas anteriores (março e abril). Passou-se em seguida para a explanação dos
informes: O conselheiro Fidelis informou sobre artigo “As escolhas racionais dos viciados de
crack” da Folha de São Paulo, o presidente Salvador sugeriu que o link do artigo seja colocado no
site do COMAD, leitura do e-mail encaminhado pelo CMDCA informando a alteração da data da
reunião do COMPETI e do decreto 15.572 de 17 de março de 2014 que nomeia o conselheiro
Marcelo a participar da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa
“Prefeito amigo da criança”.Dia 18/05/2014 dia Nacional de Combate ao Abuso e à exploração
Sexual de crianças com os seguintes eventos: 15/05/2014 exposição do filme “Sonhos Roubados” e
debate promovido pelo Conselho Regional de Psicologia - CRP na Câmara de Vereadores;
16/05/2014 palestra na Câmara de Vereadores; 17/05/2014 passeata em frente ao Mercado
Municipal. Reunião Solene na câmara de Vereadores em comemoração a Semana Municipal do
Serviço Social e Dia do Profissional de Assistência Social no dia 14/05/2014. Relato do presidente
Salvador e da conselheira Adamares sobre sua participação na palestra “Mágica Prevenção Contra
as Drogas” realizada no auditório da Câmara de Vereadores. Leitura de ofício da Guarda Civil em
resposta a ofício encaminhado pelo COMAD, justificando as três ausências consecutivas dos novos
conselheiros gestão 2014/2015 pelo motivo de falha na comunicação. A Sra. Tatiana indicada ao
conselho pela Guarda Civil relata que não participou das reuniões por não ter sido avisada pelo
conselho e nem pela administração da Guarda Civil, apenas no começo do ano o Comandante Narzi
havia avisado que ela seria a nova conselheira, mas após isso não foi mais informada de nada. A
conselheira Carla sugeriu que além do próprio conselheiro ser avisado das reuniões o COMAD
também oficie a administração da secretaria ou entidade. Após os conselheiros votaram a favor de
que a Sra. Tatiane Souza Querubino de Oliveira assuma o cargo de conselheira. Os representantes
da Secretaria de Esportes – SELAM relatam que não leram os e-mails de convocação as reuniões do
conselho e por este motivo faltaram as reuniões mas pedem a plenária que os mantenham no
conselho. Sendo assim os conselheiros voltam pela permanência dos representantes da SELAM, o
Sr. Marcolino Malosso Filho e Roger Nascimento Carneiro. Passou-se em seguida para o diálogo sobre as
pautas:1 – Fábio psicólogo do SESMT relata sobre o pedido do secretario da administração da
criação de um projeto de diagnóstico, combate e prevenção ao uso de SPAs a ser implantado em
atenção ao funcionário público e questiona como o município vem se organizando para lidar com a
questão. Relata ainda que o SESMT encaminha o servidor público com problemas associados ao
uso de SPAs ao Ambulatório de Drogas. Fábio pede a parceria do COMAD na criação de tal
projeto. A conselheira Janete relata que a Comissão de Sindicância da Prefeitura apura problemas
com funcionários, sendo que a maioria desses problemas está relacionada com uso de álcool. A
conselheira relata ainda que como o alcoolismo é reconhecido como uma doença o funcionário não
pode ser mandado embora. Carla perguntou aos representantes do SESMT se encaminham os
funcionários com problemas ao Ambulatório Álcool e outras Drogas, e Marta respondeu que os
funcionários encaminhados relatam que o serviço é muito distante. Dra. Janete relata que o
empregador fica sem base jurídica para lidar com a situação do alcoolismo, relata ainda que só após
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esgotadas todas as possibilidades de tratamento o servidor com problemas de alcoolismo pode ser
demitido, lembrou ainda que o tráfico as drogas ilícitas dentro do ambiente de trabalho a lei justifica
demissão por justa causa. Dra. Janete relata que falta legislação trabalhista, pois a atual não
garantem segurança jurídica para as instituições mediarem problemas associados à dependência
química. Marta sugeriu a criação de uma cartilha de orientação sobre serviços de prevenção,
assistência e assistência social do município e metodologia de mediação as situações de
dependência e alcoolismo. Marta relata caso de um funcionário público que faleceu devido ao
alcoolismo e pergunta sobre tratamentos involuntário e compulsório. A conselheira Carla relata
sobre a lei e saúde mental número 10.2016 que regulamenta essas modalidades de tratamento.
Marta pergunta quais serviços de apoio a questão dos problemas associados ao álcool e outras
drogas existem no município, sendo informada do CAPS infantil, CAPS II Bela Vista, CAPS,
Ambulatório de álcool e outras drogas e instituições que oferecem vagas em serviços de internação
voluntária e involuntária financiadas pela secretaria de saúde, conseguidas através da Defensoria
Pública. Além disso o CREAS acompanha as famílias das pessoas com problemas de dependência
química. A conselheira Carla relata que percebe um alto índice de recaída das pessoas internadas em
comunidades terapêuticas e clínicas de tratamento pós período de internação. 2 – Foi decidido
enviar ofício a coordenadora da saudê mental do município Sra. Vandreia a convidando para
participar da próxima reunião ordinária do conselho a fim de informar a cerca dos serviços de saúde
dirigidos a questão álcool e outras drogas.3 – O conselheiro Fidelis relatou sobre andamento da
contratação do NEPP/Unicamp por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social –
SEMDES, que o informou que estão sendo feitos os procedimentos para a liberação do recurso para
a efetivação da contratação. 4 – A conselheira Paula põe em debate a sua indicação enquanto
conselheira do COMAD para os trabalhos no GT do PRINCUFA, sendo que já está indicada pela
ONG CASVI. O conselheiro Marcelino relata por sua experiência do CMDCA não há impedimento
do mesmo conselheiro representar uma ou mais entidade/instituição. A conselheira Carla se auto
indica para representar o COMAD no GT do PRINCUFA, sendo aprovado pela plenária. 5 –
Referente ao COMPETI o conselheiro Marcolino e auto indica para representar o COMAD, sendo
aprovado pela plenária. A reunião do COMPETI foi adiada sem nova data. 6 – Agendamento de
visita do COMAD ao Ambulatório Álcool e outras Drogas, pauta a ser rediscutida na próxima
reunião ordinária. 7 – Pesquisa de projetos (Políticas de Álcool e outras Drogas) implantados com
resultados positivos e negativos em outros municípios, pauta a ser discutida na próxima reunião.8 –
Agendamento da reunião extraordinária para palestra sobre Redução de Danos. A conselheira Paula
relata que gostaria de apresentar a Política de Redução de Danos, pauta a ser discutida na próxima
reunião. 9 – Semana Municipal sobre Álcool e outras Drogas, sugestão do evento: II Fórum
Municipal de Políticas sobre Drogas; palestra tema “Políticas de Drogas”, convidando profissional
do NEPP para palestrar. A reunião se encerrou às 16h00. Eu, Fidelis Ranali Neto, secretária da ata,
juntamente com o Sr. Edenilton Salvador coordenador do COMAD e com todos os presentes, firmo
e dou fé a esta ata.
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