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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JULHO DE 2015 – 14h30

Ao dia treze de julho de dois mil e quinze, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal sobre Álcool e outras Drogas, na Casa dos Conselhos de Piracicaba, com a
presença dos seguintes conselheiros: Adamaris Ap. Rizzo Faustino, Adarlete A. Santiago
Diehl, Ailine dos Santos Bastos, Carla Gonçalves Marques, Fidelis Ranali Neto, Edenilton
Jorge Salvador, Francisco Roberto Pavão, Madalena Tritânico de Carvalho Silveira, Maria
Fernanda Peron Campos, Paula Cristina Pinto Sebastião; convidada: Maria José; e os
ouvintes: Adelson Araújo de Abreu, Adney Araújo Abreu, iniciando a reunião com a leitura
e aprovação da Ata da Reunião Ordinária do dia 01/06/2015. Passou-se em seguida para
a explanação da ordem do dia: - Projeto do NEPP – com a presença da Prof.ª Dr.ª Maria
José; Casa da Ipiranga – grupos de ajuda mútua. A palavra foi  passada à professora
Maria José que iniciou a explanação contextualizando os presentes ouvintes do momento
em que se encontra a  assessoria  da  UNICAMP ao COMAD na construção do Plano
Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, destacando a importância de se elaborar o Plano
para  estabelecer  diretrizes  e  dirigir  as  ações;  frisou  a  importância  de  se  trabalhar  a
articulação para a concretização do Plano e, neste sentido, a UNICAMP estabelecerá
uma agenda com o presidente do COMAD. Sr.  Salvador interveio com considerações
sobre  o  entendimento  de  que  o  Plano  deveria  ser  entregue  ao  Prefeito  para  sua
implantação e isso não ficar sob responsabilidade do Conselho. O Sr. Adilson contou a
experiência do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Piracicaba (CONEPIR) explicitando a maneira como eles construíram um Plano,
a  forma  como  articularam  e  mobilizaram  importantes  atores  sociais  alcançando  a
concretização  de  várias  metas.  Os  Conselheiros  e  participantes  discutiram  sobre
questões como orçamento público investido em Saúde Pública,  o  papel  do Estado,  a
legalização,  liberação  das  drogas  e  descriminalização  e  cuidado  ao  usuário.  Foram
apresentados  argumentos  a  favor  e  contra  essas  questões.  Retomando  a  agenda
COMAD,  ela  será  elaborada  pela  UNICAMP  com  o  presidente  do  COMAD,
posteriormente,  deverão  ser  atribuídas  algumas  tarefas  aos  Conselheiros  para
estabelecer  as  parcerias  com o  Governo.  A professora  lembrou que a  finalização  da
construção do Plano será o início do momento de divulgação, informação, sensibilização
e mobilização para a concretização das ações, considerando que o Prefeito não realizará
todas as ações de forma imediata. Na prevenção uma das questões ressaltadas pela
assessoria  foi  a  de  que  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  precisa  ser  modificada
porque a mesma explicitou, em documento oficial fornecido ao COMAD, que aborda a
questão das drogas excepcionalmente, quando aparece algum caso, o que demonstra
que a educação está alheia à realidade. Outro ponto destacado foi á ausência de CAPS III
em Piracicaba, que evitaria muitas internações. A finalização da assessoria está prevista
para agosto e a entrega do Plano poderá ocorrer com ou sem a presença da UNICAMP.
após  essa  etapa,  o  presidente  do  Conselho  com  a  agenda  em  mãos  definirá  as
subcomissões para execução da agenda, com previsão de ações para dois ou três anos
seguintes. Passamos para a segunda pauta conduzida pelo presidente do Conselho, Sr.
Fidelis,  que  retomou  a  discussão  da  casa  da  Rua  Ipiranga,  devido  à  Secretaria  de
Governo alegar que por problemas com o Tribunal de Contas não pode pagar diretamente
o  aluguel  da  casa  para  uso  de  grupos  de  auto  ajuda  e,  por  esse  motivo,  passou  à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Sr. Adilson, orientado pelos secretários,
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veio ao conselho para solicitar autorização para a utilização do espaço. Ele colocou que
os grupos de NA e AA utilizam a casa duas vezes por semana e que o CONEPIR precisa
de uma sede, com a finalidade de oferecer atendimento à população e para arquivar o
material. Os conselheiros reativaram a discussão sobre a Casa da Rua Ipiranga, pois até
o presente momento não se faz claro qual é a relação do conselho com o aluguel dessa
casa. O que há de fato, segundo o presidente Sr. Fidelis, é um ofício solicitando que o
executivo  auxiliasse o grupo de NA e AA em relação a um local para fixarem sede. Os
conselheiros, Sr. Salvador, Carla e Madalena, lembraram que o Conselho nunca deliberou
pelo consentimento do aluguel da casa.. Assim, Sr. Adilson não obteve resposta sobre a
possibilidade de uso do espaço devido ao COMAD não se sentir responsável pelo imóvel.
Nada mais a tratar, o presidente deu a reunião por encerrada.    


