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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11/07/2016 – 14:30

No  dia  onze  de  julho  de  dois  mil  e  dezesseis,  realizou-se  a  Reunião  Ordinária  do
Conselho  Municipal  sobre  Álcool  e  outras  Drogas,na  Casa  do  Conselho  sito  a  rua
Joaquim  André  número  895  com  a  presença  dos  conselheiros:  Roger  Nascimento
Carneiro, Narzi Alves Novaes, Cristiane Roberta Sebastião Mathias , Daniellie Cristina de
Castro Franzin, Ailine dos Santos Bastos, Maria Fernanda Peron Campos, Ismael Forte
Valentim,  Paula  Cristina  Pinto  Sebastião,  Adarlete  A.  Santiago  Diehl,  Renato  Pereira
Castilho,  José  Nelson  Ferreira,  Paula  Batistela  e  Rosângela  Pereira  de  Souza.
Justificaram ausência: Cristiane Aparecida Florentino Alves e Thais Leite. EXPEDIENTE –
Não houve. I – EXPEDIENTES – Não houve. II – INFORMES – 1. Conselheira Darlete
apresentou convite para o 4º Congresso Internacional Freemind 2016, que acontecerá de
07  a  11  de  dezembro  deste  ano,  no  Expo  Dom Pedro,  em Campinas  –  SP,  com a
presença de palestrantes nacionais e internacionais. Informou que os convites comprados
até o dia 30/07/2016 saem pela metade do preço, ou seja, R$ 140,00 (cento e quarenta
reais).  Enfatizou  a  importância  da  participação  no  Congresso  sobre  Dependência
Química. 2. A Conselheira Maria Madalena informou que no dia 04/08/2016, acontece o
Seminário Anual da Escola de Pais, às 19:30 horas, no Salão de Festas da Igreja São
Judas Tadeu, com o tema: “Família: Desafios e Esperança”, cuja exposição será realizada
pelo Frei Almir. 3. As Conselheiras Rosangela e Paula convidaram os Conselheiros para
participarem do Simpósio sobre drogas que se realizará no dia 24 de setembro de 2016, o
dia  todo,  na  Universidade  UNINOVE  em  São  Paulo,  tendo  informado  o  e-mail
abramdeducacao2016@gmail.com, para inscrição dos interessados, até o dia 30/08/2016.
III  –  ORDEM  DO  DIA –  1.O  Coordenador  Ismael  convidou  aos  Conselheiros  para
participarem na  Reunião  da  ABRAMD –  Educação,  no  dia  06/08/2016,  com o  tema:
“Prevenção,  Família  e  Escola”,  com  a  observação  de  que  os  interessados  devem
confirmar interesse até quarta-feira,  dia  13/07/2016 para reserva  de carro oficial  para
condução dos interessados à cidade de São Paulo. 2. Quanto à “AVALIAÇÃO DA XVI
SEMANA MUNICIPAL SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (22 A 24 DE JUNHO)”, o
Coordenador Ismael pontuou que, não trabalhar a avaliação dos palestrantes, foi uma das
falhas apresentadas, no entanto, assinala que na quinta-feira, quando da realização do
evento  na  Câmara  de  Vereadores,  houve  a  entrega  do  formulário  para  avaliação.
Ressaltam os Conselheiros Nelson e Darlete que não havia urna ou outro receptáculo
para a deposição dos formulários de avaliação, o que também foi uma falha e dificultou a
entrega dos formulários pelos presentes. O Conselheiro Coordenador pontuou, com base
nas avalições feitas pelos participantes, que o atraso para iniciar os trabalhos prejudica o
evento e desmerece aqueles que chegam no horário correto. Ainda, quanto à realização
do evento na Câmara de Vereadores, outra crítica apontada, refere-se à dificuldade de
estacionamento nas imediações no local,  que além de ser difícil  conseguir uma vaga,
exige que haja o pagamento de parquímetro. Ressaltou-se, também, a falta de divulgação
do  evento  no  Centro  Cívico,  em  Bairros  e  Escolas,  no  entanto,  os  Conselheiros
argumentaram que o público presente atingiu um índice satisfatório.  Outra consideração
quanto  ao  evento,  refere-se  a  pouca  exploração  do  tema “Redução  de  Danos”  e  foi
sugerido  que  se  elabore  um  folder  sobre  o  assunto,  visando  aclarar  o  tema.  Foi
considerado,  também,  que  o  tempo  deixado  para  a  resposta  de  perguntas  não  foi
suficiente para atender toda a demanda apresentada. O Conselheiro Nelson informou que
esteve na cidade de Santa  Maria  da  Serra  e  teve acesso ao material  de  divulgação
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daquele  Município,  tendo  apresentados  aos  Conselheiros  presentes  os  folders  com
temática variada, ou seja, alcoolismo, drogas, AIDS, cigarro, diabetes, hipertensão, saúde
bucal, câncer de pele, etc.. Destaca-se que a Diretoria de Ensino de Piracicaba apoiou o
evento,  tendo  mobilizado  os  professores  para  participarem da  “Semana”  na  quinta  e
sexta-feira. A Conselheira Fernanda questionou sobre quais formas de intervenção podem
ser adotadas, quando se tem conhecimento de irregularidades praticadas por autoridades,
quando da abordagem de meninos e meninas. Enfatizou a necessidade de treinamentos e
informativos  a  essas  autoridades,  a  fim  de  que  a  intervenção  seja  equilibrada.  O
Coordenador Ismael, salientou que esses apontamentos devem ser ligados ao Plano de
Atenção ao Usuário  de  Álcool  e  Outras  Drogas,  tendo lembrado de que na Semana
Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, um dos participantes questionou sobre quem vai
por  o  plano  em  prática.  Argumentou-se  que  há  um  Grupo  de  Trabalho,  do  qual  as
Conselheiras Cristiane Aparecida Florentino Alves Lima e Rosangela Pereira de Souza
são  membros.  A Conselheira  Rosangela  informa que  não  foi  comunicada  da  reunião
realizada em abril/2016. O Coordenador Ismael se colocou à disposição para acompanhar
o  Grupo  de Trabalho,  posto  que o  COMAD é o  maior  interessado  que  o  plano  seja
executado. 3. ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO COM VISTA À INSCRIÇÃO DO
COMAD NO CONAD. O Coordenador Ismael apresentou aos Conselheiros a proposta de
alteração da Lei Complementar nº 221, de 18 de agosto de 2008, que dispõe sobre a
consolidação das leis que disciplinam as atividades, os programas e as iniciativas na área
da saúde e higiene pública do município de Piracicaba, bem como especifica a natureza e
as funções da Secretaria  Municipal  da Saúde (SEMS) e suas Unidades Auxiliares na
gestão da Saúde, com vistas a adequar o Regimento Interno do Conselho elaborado sob
as  disposições  desta  Lei.  Na  ocasião,  se  comprometeu  a  encaminhar  o  projeto  aos
Conselheiros  para  avaliarem,  lerem  e  pontuarem  as  alterações  a  serem  feitas  no
Regimento. Sendo assim, eu  Cristiane  Roberta Sebastião Mathias, em companhia de o
coordenador Sr. Ismael Forte Valentin, firmo e dou fé a esta Ata.

           Ismael Forte Valentin  

                Coordenador
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                 Conselheira
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       Daniellie Cristina de Castro Franzin
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              Conselheira


