Reunião do COMAD
Ata – 14/03/2011
No décimo dia do mês de março do ano de dois mil e onze foi realizada a
segunda reunião do COMAD no corrente ano. Lembramos que para a primeira
reunião não houve quórum. Somente seis Conselheiros estiveram presentes,
entre eles, a Presidente do COMAD. Nesta segunda reunião, estiveram
presentes: Melissa Pozar Godtsfriedt de Abreu, representando a Procuradoria
Geral do Município; Ilda Soeli Barbosa Danelon, representando a SEMDES
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social); Ronaldo José Lucentini,
representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras);
Claudia Regina F. Parussulo, representando a Secretaria Municipal de Educação
(Saúde do Escolar); Adriana Cristina S. Nunes, representando a Polícia Militar
do Estado de São Paulo. Representando a Sociedade Civil, estiveram presentes:
Fabiana Piacentini, representando a PASCA/SEAME (Pastoral do Serviço da
Caridade); Fidelis Ranali Neto, representando a Comunidade Terapêutica
Cantinho Nova Suíça; Geci de Souza Fontanella, representando a Federação
Amor-Exigente; Rosângela Souza, representando o CASVI; Sandra Rita da Cruz
Moura, representando o CRAMI. Estiveram também presentes: Claudine D.
Mardegam, representando a Fundação Casa; Bruno Prata, representando a
Câmara de Vereadores e Jadson de Oliveira Silva, representando o Curso de
Farmácia da UNIMEP. A pauta sugerida foi: 1) Apresentar ofícios para
aprovação dos Conselheiros; 2) Estabelecer datas das reuniões das
subcomissões; 3) Apresentação do diagnóstico realizado na pesquisa de TCC da
aluna Giovana do Curso de Farmácia/UNIMEP, orientada pelo Prof. Jadson. 4)
Colocar em votação a Campanha de Prevenção a Bebidas Alcoólicas (Crianças e
Adolescentes); 5) Ouvir Conselheiros (Idéias para a Semana Municipal sobre
Álcool e outras Drogas para este ano); 6) Apresentação pelo vereador Bruno
Prata sobre Projetos de Leis, para Prevenção que estão em elaboração. A
presidente Geci Fontanella iniciou a reunião falando sobre as datas definidas
para a realização das reuniões do COMAD: 07/02/11; 14/03/2011; 04/04/11;
02/05/11; 06/06/11; 04/07/11; 08/08/11; 05/09/11; 03/10/11; 07/11 e 05/12/11. Citou a
pauta, dando ênfase ao relatório que o prof. Jadson do Curso de
Farmácia/UNIMEP apresentou a todos os Conselheiros. Falou do seu desejo de
estender o convite de participação nas reuniões a todas as Assistentes Sociais
dos CRAS (Centro de Referência a Assistência Social/SEMDES) para que estas
possam relatar as necessidades que percebem acerca do problema do uso e
abuso de álcool e outras drogas na comunidade, onde exercem suas funções.
Sobre o assunto a Conselheira Soeli disse que, devido ao trabalho intenso
dentro de cada bairro, fica difícil a participação de todas elas, pois, ela própria,
além de ser conselheira, também representa a classe das Assistentes Sociais da
SEMDES. A conselheira Geci alertou que o Conselho precisa pensar as
propostas para a realização da Semana Nacional sobre Álcool e outras Drogas

no Município, para que haja tempo hábil para solicitar os serviços e materiais
necessários à SEMDES. Lembrou que, devido aos trâmites normais, pelos quais
as solicitações devem passar, é necessário que os ofícios sejam enviados com
antecedência, de dois a três meses antes. Ainda em sua palavra Geci solicitou a
todos os presentes que divulguem o evento que será realizado no dia dois de
abril deste mesmo ano, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores e participem
do mesmo. A palestra, a ser proferida, tem como tema: COMADs –
Participação e Controles Sociais no enfrentamento contra as Drogas e será
proferida pelo Dr. Mauro Gomes Aranha Lima, presidente do Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. Também foi colocado em
pauta que o Conselheiro Fidélis representasse o COMAD nas reuniões do
Conselho da Saúde. Foi aprovado com unanimidade pelos outros conselheiros.
A conselheira Geci também colocou à disposição dos Conselheiros votarem
sobre o ofício que será encaminhado a Vigilância Sanitária sobre a precariedade
de muitas Comunidades e Clínicas que atuam em Piracicaba, as quais
infelizmente não contemplam as exigências das normas da Vigilância, tais
como: registros, local adequado, profissionais especializados para o
atendimento da alta demanda de pessoas, que sofrem com estas doenças. O
ofício será encaminhado ao Sr. Dr. Osmar Antonio Gaiotto Junior. Colocado em
votação obtivemos a unanimidade de todos para que o encaminhamento seja
feito. Também foi colocado em pauta para votação o oficio dirigido ao Sr. Juiz
da Vara da Infância e da Juventude sobre a fiscalização da venda de bebidas
alcoólicas a menores de 18 anos, que deverá ser encaminhado com a assinatura
da presidente do COMAD e também com a assinatura dos Presidentes do
Conselho da Saúde, da Assistência Social, da Criança, do Idoso e da Deficiência.
Colocado em votação, obtivemos a unanimidade de todos, para que o
encaminhamento seja feito. A Conselheira Geci explanou que isto se faz
necessário devido ao alto índice de ocorrência de nossas crianças e adolescentes
fazendo uso abusivo de bebidas alcoólicas, que estas sanções estão previstas por
lei no artigo 8109 da Constituição Federal, que aplica multa e reclusão de dois a
quatro anos quem exerce tal prática de venda ou serviços. Também foi votada e
aprovada com unanimidade a Campanha de Prevenção a Bebidas Alcoólicas
(Crianças e Adolescentes). Dando continuidade a Conselheira Geci leu a
resposta do encaminhamento realizado no dia vinte e quatro de novembro de
dois mil e dez à Secretaria de Transporte a respeito das linhas de ônibus, que
fazem a cobertura da linha na região do Campestre, local onde está instalado o
CAPS AD em nosso município. As informações da Secretaria de Transporte
divergem das informações da equipe que trabalha no CAPS AD. Por isso, o
oficio será redigido novamente com as novas informações e será encaminhado
ao Secretário de Transportes, para se chegar a um consenso entre os envolvidos.
Colocado este encaminhamento em votação obtivemos a unanimidade. Foi
concedida a palavra ao prof. Jadson, para que o mesmo relatasse a conclusão da
pesquisa feita pela sua orientada Giovana Spina sobre como se situam

atualmente as Clínicas e Comunidades Terapêuticas, que oferecem tratamento
aos usuários de drogas em nosso município. A pesquisa consistiu no
levantamento das Instituições e locais de atendimento oferecido ao dependente
químico. O prof. Jadson salientou que no município não existe uma listagem ou
cadastro das Instituições, que oferecem tais serviços mas que, mesmo assim a
pesquisa contemplou oito Instituições fora o CAPS AD. Disse que as
Instituições responderam aos questionários e foram acessíveis na recepção à
aluna e aos nossos conselheiros, que participaram da pesquisa. A pesquisa
obteve alguns dados significativos como: a idade mínima para atendimento e
tratamento é de treze anos para o gênero masculino e quatorze anos para o
gênero feminino; algumas usaram o índice de recuperação na casa dos 80%;
detectou que existe uma carência para o atendimento e tratamento de
indivíduos idosos, mulheres e crianças. A próxima pesquisa, que será orientada
pelo Professor, será com gestantes e o uso de crack. Após esta explanação a
palavra foi concedida ao vereador Bruno Prata. Ele expôs sobre o projeto de lei
que pretende colocar a votação a favor da proibição da venda de bebidas
alcoólicas em estabelecimentos, que se localizam a 100m das escolas e também
sobre o Projeto de Lei que visa proibir o trânsito livre de jovens menores de 16
anos depois das vinte e duas ou vinte e três horas, sem estarem acompanhados
de seus responsáveis. Aproveitando o assunto a Capitã Adriana colocou que
diversos eventos realizados em nosso município são demasiadamente longos e
que em alguns casos vão até as cinco horas da manhã. Garantiu que este
procedimento é um facilitador para que ocorram acidentes de trânsitos, furtos,
estupros e outras atividades meliantes, que poderiam ser evitadas. A Dra.
Melissa salientou que devemos tomar cuidado com certas colocações, para não
infringirmos o direito do cidadão de ir e vir, direito este que a Constituição
garante. Colocado o Projeto de Lei em votação, para saber a opinião dos
Conselheiros, a Conselheira Melissa se absteve do voto. Os demais chegaram à
conclusão de que estes Projetos de Lei precisam ser bem elaborados e as
colocações devem ficar bem claras, para que possam ser lidos e votados.
Solicitaram ao vereador que trouxesse para a próxima reunião uma cópia
impressa de ambos, para serem lidos e votados. O vereador Bruno Prata
lembrou que, neste ano, a Semana sobre Álcool e outras Drogas acontecerá no
período de vinte e sete de junho ao dia primeiro de julho. A conselheira
Rosângela sugeriu que seja realizada uma Conferência na Semana de Álcool e
outras Drogas. Garantiu que, para que isto seja possível, é necessário elaborar
uma lei específica. Assim feito, teríamos tempo hábil para realizá-la. A reunião
da subcomissão de Políticas Públicas ficou marcada para o dia vinte e nove de
março às nove horas. Lavraram esta ata o secretário executivo, Ronaldo José
Lucentini e a presidente do COMAD, Geci de Souza Fontanella e vai assinada
por todos os presentes.
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