ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD
Aos oito dias de abril de 2013, estiveram presentes: Adriana Cristina S. Nunes, Claudia
Regina F. Parussulo, Janete Celi Soares Sanches, Ronaldo Jose Lucentini, Carla
Gonçalves Marques, Fidelis Ranali Neto, Nilson da Silva Junior e Eliane Maria de
Souza Pacheco Valsechi, o coordenador Fidelis começa a reunião falando sobre a Ata da
reunião passada, que não foi entregue pela conselheira Rosangela, que não esteve
presente na reunião, justificando outros compromissos. Falou sobre o Comitê Municipal
formado a partir da Videoconferência realizada pelo Governo Federal, parte do
programa: “Crack é possível vencer”, criado para desenvolvimento da Política
Municipal sobre Álcool e outras Drogas de Piracicaba. Fidelis mencionou que ligou
para a Secretaria do Governo pedindo participação no Comitê, e que o COMAD foi bem
recebido neste programa, indicando o conselheiro Edenilton Jorge Salvador da OAB e
Fidelis Ranali Neto (UNICAMP) como seus representantes. Foi citado sobre o
Ambulatório de saúde mental (CAPS AD) Campestre que não possui estrutura mínima
para ser mantido, e que depende do município (Secretaria da Saúde) querer reestruturálo, pois a cada setenta mil habitantes pode-se ter um CAPS AD, disse Major Adriana.
Fidelis pediu espaço conforme deliberado em reunião anterior para Carla da editora
Aymará Educação falar sobre projeto de prevenção do uso de crack, sendo aprovado
pelos conselheiros. Fidelis leu as justificativas dos conselheiros que não compareceram
na reunião, leu e-mail do Sr. Valmor pedindo apoio do COMAD à proposta de convênio
entre a Clínica Muito Mais Vida e a Prefeitura de Piracicaba. Foi comentado que o
COMAD não tem o papel de mediar convênios, mas propor a contratação de serviços ao
município como parte de uma política pública. A conselheira Janete sugeriu que o
conselho fizesse um Ofício para solicitar a análise do projeto de consultoria para
Desenvolvimento do Plano Municipal junto a UNICAMP, direcionado a SEMDES e
Secretaria de Governo. A proposta foi aprovada pelos conselheiros. Fidelis falou sobre a
Assembléia para preencher as duas cadeiras que faltam para completar o Conselho. A
assembléia esta agendada para o dia vinte de maio de dois mil e treze, as Entidades
interessadas devem entrar em contato com a Casa dos Conselhos para entregarem o
ofício de indicação de conselheiro titular e suplente, e que a assembléia será publicada
em Diário Oficial no dia três de maio; Fidelis pediu para Janete estar presente na
assembléia eletiva, ficando dispensada a participação dos demais conselheiros. Carla
menciona que pelo termo de Adesão do programa Crack é possível vencer o COMAD
tem que fazer parte do programa, que será oferecido quatro bilhões para o
desenvolvimento desse programa e falou também sobre prevenção para jovens, o que
acontece se usar, enfim refletir sobre o uso do Crack, a partir dos dez anos de idade,
com materiais para jovens e famílias e livros do educando (professor), e vídeos podendo
também entrar pelo site ou facebook, que tem um curso de oito horas para o professor.
Após apresentação do material da Empresa Aymaré foi discutido sobre o custo do
programa de como seria o desenvolvimento do projeto para capacitar professores, com
distribuição de panfletos informativos. Após essa pauta foi apresentado um esboço
sobre o programa “Crack, é possível vencer”, e combinado o reenvio da cartilha do
programa para os conselheiros. A Major Adriana falou sobre as dificuldades de Políticas
Públicas no combate as drogas, onde foi discutido o que se pode fazer na prática. Janete
sugeriu que o Comitê leve uma proposta para solucionar o problema, fazendo um
chamado para fazer Leis que possam combater as drogas. Em seguida Fidelis distribuiu
o projeto de Lei – PL 7663/2010 intitulado: projeto ruim, antiquado e desumano para
discussão dos conselheiros. Fidelis propôs ao conselho sugerir oficialmente ao Comitê
Municipal de Política sobre Álcool e outras Drogas um debate na Semana Municipal
sobre Álcool e outras Drogas que será no final de junho, sobre a necessidade e

desenvolvimento da Política Municipal sobre Álcool e outras Drogas, a idéia foi
aprovada pelos conselheiros. Serão feitos dois ofícios encaminhados a Secretaria de
Governo e a SEMDES. Fidelis ficou encarregado de fazer o Ofício sobre o projeto para
SEMDES e para secretária do Governo. Adriana sugeriu convidar a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social para conhecer o COMAD, ver as proposta que
ela tem sobre esse projeto e ajudar o Comitê sobre prevenção Municipal e seus aspectos.
Fidelis ficou de levantar se Piracicaba participa da Conferencia Nacional dos
Municípios sobre Crack e outras Drogas. Não havendo mais nada a se tratar foi
encerrada a reunião e a Ata redigida e assinada por mim Claudia Regina F. Parussulo e
pelo Presidente Fidelis Ranali Neto.
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