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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09/05/16 – 14:30

Aos nove  dias  do mês  de maio  de  2016,  houve  uma reunião ordinária,  na  Sede do
COMAD, sito na Rua Joaquim André, nº 895, Bairro Paulista. Na presente data estavam
presentes  os  seguintes  Conselheiros:  Ismael  Forte  Valentim,  da  UNIMEP,  Ailine   dos
Santos  Bastos,  da  Saúde,  José  Nelson  Ferreira,  do  Alcólicos  Anônimos,  Cristiane
Aparecida Florentino Alves Lima, da SEMDES,  Cristiane Roberta Sebastião Mathias, da
Procuradoria  Geral,  Adamaris  Aparecida  Rizzo  Fautisno  da  Educação,  Adarlete  A.
Santiago Diehl, do Amor Exigente, Paula Cristina Pinto Sebastião, do Campus Luis de
Queiroz, além de Naiara Borges, Auxiliar Administrativo do COMAD, Fidelis Ranali Neto,
da Unicamp, Wallace Osti e Silva, da ABORDA  e Marcelo  C. da Silva do Ajuda XII, que
também estiveram presentes na reunião. O primeiro assunto a ser tratado foi a leitura de
um  convite  a  nós  enviado  pela  Câmara  de  Vereadores,  sobre  um  evento  em,
comemoração ao Dia da Assistente Social, o qual aconteceria no dia 16/05/16, na Câmara
dos Vereadores, às 13horas. Em seguida, o Presidente do COMAD, senhor Ismael nos
informou sobre a sua participação no III Fórum da Pessoa em Situação de Rua, ocorrido
no dia 06/05/16, no auditório do SESC. O segundo assunto a ser abordado foi a leitura,
revisão e aprovação das atas das reuniões do COMAD, ocorridas em 18/01/16 e em
14/03/16, bem como a assinatura da ata aprovada em nossa reunião anterior.Em seguida
eu,  Conselheira  Cristiane,  informei  aos  demais  presentes  sobre  a  minha  participação
numa reunião ocorrida no dia 15/04/16, na qual  ocorreu a apresentação do Plano de
atenção ao usuário de álcool e outras drogas ao Secretário de Saúde, Dr. Pedro de Mello.
De modo geral, expliquei aos presentes que o Dr. Pedro de Mello se mostrou bastante
receptivo as demandas constantes no Plano do COMAD e enfatizou que as ações dos
serviços  da Saúde,  estão  em consonância  com as diretrizes  apontadas  no  Plano  de
atenção ao usuário de álcool e outras drogas. O terceiro assunto foi sobre a reunião da
ABRAMD que  aconteceria  no  dia  04/06/16,  o  Presidente  do  COMAD,  senhor  Ismael
ressaltou a importância dos Conselheiros se organizarem para participar da respectiva
reunião.Em seguida Ismael solicitou que algum dos Conselheiros que tivesse participado
da  última  reunião  da  ABRAMD,  ocorrida  no  presente  mês,  socializasse  os  assuntos
tratados.  O  Conselheiro  Nelson  começou  a  relatar  que  houve  uma  conversa  com  a
senhora  Vera  Da  Ros,  a  qual  havia  participado  do  Congresso  da  UNGASS  2016,
organizado pelo ONU. Segundo Nelson a senhora Vera relatou que diversos assuntos
sobre políticas públicas foram discutidos, entre os quais: descriminalização da maconha.
De modo geral, Nelson relatou que a senhora Vera enfatizou que ocorreu um jogo de
cartas  marcadas,  no  referido  Congresso,  uma  vez  que  as  votações  das  temáticas
ocorreram de modo imediato, sem muito tempo para organização dos votos, como se já
estivesse combinado o que deveria  ser  escolhido na votação,  fato  este que segundo
Nelson teria  causado uma certa  frustração em Vera  e  nos demais  representantes  de
movimentos sociais do Brasil e outros Países. conforme ela teria deixado transparecer em
sua fala.  Nelson ressaltou que de acordo com Vera, de relevante no Congresso foi  a
primeira vez que uma ONG brasileira participou do Congresso da UNGASS. Ainda sobre
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a reunião da ABRAMD,Nelson relatou que o Professor Rubens, teve uma participação na
referida reunião, e comentou sobre problemas que tem enfrentado em sua atuação, no
que se refere as ações frente aos alcoolistas e drogadictos, pelo fato de que ambos não
teriam “voz”, que atualmente apenas a saúde mental teria “voz”. E os informou também
que no dia 12/0516 , haveria uma mobilização da população, através de uma passeata.
Nelson enfatizou que pela primeira vez estão participando das reuniões da ABRAMD,
membros do A.A e do NAA. A Conselheira Adarlete ressaltou que o Conselheiro Nelson
tem  muito  a  contribuir,  enquanto  membro  do  AA,  devido  a  sua  experiência  prática,
enquanto  vítima  do  alcoolismo e  que  muitos  profissionais,  como os  psiquiatras  e  os
psicólogos não adquirem esse tipo de conhecimento em sua formação. A Conselheira
Madalena ressaltou que no Direito as discussões sobre o alcoolismo já ocorrem há mais
tempo. Deu o seguinte exemplo: se fosse comprovado que um pai era violento com os
filhos devido ao alcoolismo, poderia ocorrer o divórcio. Mas que já se tinha a visão de que
o alcoolismo é uma doença.O senhor  Nelson continuou relatando que nem sempre o
alcoolista é atendido de modo adequado nos serviços da Saúde. E que somente quando a
pessoa está com cirrose ou outro problema de saúde é que ela é atendida. Ele ainda
comentou que temos no COMAD, representantes da Secretária de Saúde, mas mesmo
assim as pessoas não são atendidas de modo efetivo. Sobre o assunto em questão, a
Auxiliar  Administrativa  Naiara  relatou  uma situação  na  qual  ela  teria  encontrado uma
pessoa caída na rua passando mal. Em seguida Fidelis relatou que no diagnóstico do
Plano, a professora Zezé ressaltou que Piracicaba é uma cidade muito preconceituosa.
Ele ressaltou  também que esta questão não pode ficar no campo Moral, tem que ir para o
campo da Saúde e que também não podemos patologizar  tudo,  senão,  a  pessoa se
agarra na doença. Em consonância com o assunto discutido, o Conselheiro Ismael falou
sobre  o  papel  dos  Conselheiros,  visto  que  o  Plano demostrou  que em Piracicaba,  a
questão da prevenção é muito  crítica,  e  então deveríamos atuar  inclusive dentro  das
escolas. A Conselheira Adamaris relatou que nas escolas tem um Projeto chamado, Meu
corpo, minha casa, onde são trabalhados temas de saúde.  Por exemplo, a gripe.  Ela
acrescentou  que  as  coordenadoras  das  escolas  que  trabalham este  Projeto  junto  às
professoras.  Neste momento Fidelis  relatou que através do Projeto Amigo da Criança
teríamos  condições  de  trabalhar  a  prevenção  junto  às  crianças.  Wallace  sugeriu  de
trabalharmos junto às escolas, no Projeto, Meu corpo, minha casa. E então prontificou-se
a representar o COMAD, No Programa, Prefeito Amigo da Criança. Em seguida Fidelis
relatou  que   enquanto  política  pública,  tem  um  eixo  do  curso  SUPERA,  voltado  a
prevenção e também outro destinado aos Conselheiros, e explicou também como se dá o
processo  seletivo  para  participação,  enfatizando  que  seria  importante  que  os
Conselheiros  participassem.  Neste  momento  Ismael  retomou a  pauta  do dia,  sobre  a
organização da XVI Semana Municipal sobre álcool e outras drogas, a qual ocorrerá nos
dias 22 a 24 de junho do ano corrente. Ismael ressaltou que precisávamos definir alguns
detalhes para que a Flávia, da SEMDES, pudesse montar o material da divulgação. Ele
também solicitou  que o Wallace trouxesse o nome dos palestrantes  do dia  22/06/16.
Definimos  ainda  a  temática  da  palestra  que  ocorrerá  na  referida  data,  informação  e
redução de danos, a fim de não restringirmos o público, visto que a princípio Wallace
relatou  que  a  palestra  seria  sobre  redução  de  danos  no  contexto  de  festas.  Ismael
ressaltou a importância, de nós Conselheiros, nos apropriarmos das diretrizes do Plano, a
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fim de contribuirmos para a efetivação das mesmas. Adarlete questionou quem fará a
apresentação das ações desenvolvidas e esperadas, no dia 23/06/16, lá na Câmara de
Vereadores, Ismael respondeu que até o momento temos representantes da Saúde, como
a Vandréia da Saúde mental  e também da Secretária da SEMDES, a senhora Eliete.
Adarlete sugeriu o nome de um médico infectologista, para uma fala na mesa redonda.
Foi avaliado que não seria viável. Em seguida Ismael relatou que o Professor Dr. Rubens
da  ABRAMD  se  atrapalhou  com sua  agenda  e  que  não  poderia  comparecer  no  dia
24/06/16. Nelson relatou que na última reunião da ABRAMD, conversou com o Professor
Dr.  Rubens e que o mesmo indicou a senhora Helena Albertani.  Ismael ressaltou que
como o Dr. Rubens trabalha com o tema da educação, a intenção era que ele fizesse uma
fala  para  os  profissionais  da  Educação,  já  conversamos com o dirigente  da Diretoria
Regional de educação, o senhor Fábio, o qual convocará Coordenadores e Medidores de
conflitos que atuam nas escolas estaduais. Fidelis acrescentou que seria justo pensarmos
na remuneração de um palestrante. Ele sugeriu inclusive o pessoal da ABEAD, que atuam
no campo da prevenção, por exemplo, a senhora Ana Cecília. Este núcleo também faz
parte da UNIFESP. O tema da palestra do dia 24/06/16 será : a informação é a melhor
prevenção – o papel da Educação. Durante a reunião, Naiara e Ailine fizeram contato com
a senhora Helena Albertani, e a mesma não aceitou realizar a palestra, do dia 24/06/16.
Ficamos de fazer contato com outros profissionais. O Fidelis se prontificou a consultar a
disponibilidade de profissionais da UNICAMP. Naiara também consultou a Daniela,  da
SEMDES sobre a disponibilidade de verba para contratação de palestrante. Em seguida
analisamos  o  texto  para  a  confecção  do  fôlder  do  COMAD,  e  realizamos  algumas
correções nas informações,  a  fim de que a Flávia  da SEMDES possa providenciar  a
confecção do mesmo. Nelson relatou também que fez quatro modelos de folder além de
flay para a semana de álcool e outras drogas. O outro assunto a ser tratado foi sobre a
necessidade  de  adequarmos o  regimento  do COMAD a fim de nos cadastrarmos  no
Conselho Estadual. Existe inclusive a necessidade de adequação do nome do Conselho
de  acordo  com a  legislação  atual.  A conselheira  Cristiane  Mathias,  representante  da
Procuradoria Geral da Prefeitura, se colocou à disposição para verificar a possibilidade da
sigla, COMAD,  continuar a fazer referencia a álcool e drogas a fim de não irmos para o
campo da repressão e continuarmos no campo da prevenção. Ismael propôs reunião para
discussão  da  alteração  e  adequação  dos  termos,  agendada  para  o  dia  16/05/16,  às
14horas, na presente sede do COMAD, bem como para a formulação de uma proposta
para ser apresentada na próxima reunião ordinária do COMAD. Nada mais havendo a
tratar,  eu  Cristiane Aparecida  florentino  Alves  Lima,  Conselheira  do  COMAD,  lavrei  a
presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes. Firmo e dou fé a esta
ata.

           Ismael Forte Valentin  

                Coordanador

Cristiane Ap. Florentino Alves Lima     
                 Conselheira

             Ailine dos Santos Bastos                                       
Conselheira

        José Nelson Ferreira
                 Conselheiro
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