Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil
Rua Joaquim André, 895 – Centro – CEP: 13.400-850 – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 3434-0461 / 3434-7137
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/03/2016 as 14h30
Ao dia quatorze do corrente mês, às quatorze horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião
ordinária do COMAD (Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas). Estiveram
presentes: Cristiane Aparecida Florentino Alves Lima – SEMDES, Cristiane Roberta
Sebastião Mathias - PROCURADORIA GERAL, Adamaris Ap. Rizzo Faustino – SME,
Ailine dos Santos Bastos e Maria Fernanda Peron Campos - SMS - Ambulatório A.D.,
Ismael Forte Valentin – UNIMEP, Telma Ossuna de Paula - AMOR EXIGENTE – FEAE,
Maria Madalena Tricanico de C. Silveira - ESCOLA DE PAIS, Renato Pereira Castilho NARCÓTICOS ANÔNIMOS, José Nelson Ferreira -ALCOÓLICOS ANÔNIMOS,
Rosângela Pereira Souza e Ana Claudia Almeida (Aborda). Justificaram ausência: Paula
Batistela e Leonardo Verdicchio - PASTORAL DO SERVIÇO DA CARIDADE – SEAME,
Roger Nascimento Carneiro e Marcolino Malosso Filho – SELAM. O coordenador Sr.
Ismael Forte Valentim deu início aos trabalhos apresentando os objetivos da reunião: I)
Expor, discutir e firmar as propostas elaboradas pelos dois grupos de trabalhos formados
por conselheiros do COMAD; II) Receber a equipe do CRAM (Centro de Referência de
Atendimento à Mulher) para ciência das atividades por eles desenvolvidas e com o intuito
de vinculação com as práticas relacionadas ao uso, abuso e dependência de substâncias;
III) Informar os conselheiros sobre os temas da ABRAMD assim como relatar como
ocorreu o evento passado; IV) Escolher um conselheiro para compor a Comissão
Municipal de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança; V)
Ler, efetuar as necessárias correções e aprovar as atas das reuniões ordinárias dos dias
14/12/2015, 18/01/2016 e 22/01/2016; VI) Elaborar propostas de capacitação para
conselheiros e VII) Levantar sugestões de pautas para as próximas reuniões. Após
apresentação dos objetivos o coordenador ofertou a palavra para a Sra. Cristina Couto do
CRAM (Centro de Referência a Saúde da Mulher). Resumidamente, o CRAM é um setor
parceiro do CRAMI (Centro Regional de Registros e Atenção aos Maus Tratos na
Infância), cujo objetivo é romper com o ciclo da violência, especialmente a doméstica. O
atendimento prestado é de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:00, às pessoas do
gênero feminino, maiores de idade ou menores que já vivem maritalmente. Foram
transmitidas informações tais como: conceito de violência, suas formas, como proceder
diante de algumas situações de violência, entre outras. Encerrada a exposição do CRAM,
o grupo de conselheiros que focou esforços nas questões relacionadas ao Fundo de
Combate se responsabilizou por levantar o valor e prazo referente a esta verba,
repassando para o grupo as informações obtidas. O grupo de conselheiros que se
dedicou na elaboração da Semana Municipal sobre álcool e outras drogas relataram
consenso o objetivo de estimular a participação popular, realizando em mais de um dia o
evento (diferentemente dos últimos 4 anos). Entre as diversas idéias, a proposta segue
realizar: I) evento localizado na praça com vários estandes de instituições que direta ou
indiretamente se relacionam com a temática do uso de substâncias. O evento priorizará o
caráter lúdico e artístico através de apresentações gratuitas. II) evento na UNIMEP,
focando o público universitário, III) evento na Câmara de Vereadores já reservado nesta
reunião para o dia 24 de junho, através da assessora Cristiane do vereador Gilmar Rotta
(espaço, recursos audiovisuais e filmagem). Ressalta-se que ambos os grupos de
conselheiros se reuniram no espaço do Conselho antes da reunião ordinária (as 13:30). O
grupo de planejamento da Semana Municipal sobre álcool e outras drogas encontrar-seia, extraordinariamente, no dia 21/03/16. Em sequência os conselheiros Renato e
Rosângela relataram que foram bem recebidos na reunião da ABRAMD e que cada
encontro terá um tema já definido. Responsabilizaram-se de encaminhar por e-mail as
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respectivas datas e temas para definição dos conselheiros interessados. A liberação de
transporte ainda depende da autorização da Secretária de Desenvolvimento Social
(SEMDES). Tendo o tempo da reunião excedido, o coordenador passou informe de que
no dia 16/03, no Teatro Taquaral da UNIMEP, as 19:00 haverá abertura dos projetos de
extensão, ficando os conselheiros convidados para participar e a leitura das atas
pendentes ficaram de ser aprovadas na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu
Ailine dos Santos Bastos lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os
presentes, firmo e dou fé a esta ata.
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