ATA REUNIÂO ORDINÀRIA
13/05/13
Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze de maio de dois mil e treze, o COMAD –
Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas do município de Piracicaba, reuniu-se
ordinariamente nas instalações da Casa dos Conselhos, desta com a presença dos conselheiros:
Fabrício F. Alves de Lima (Secretaria Municipal de Saúde), Ronaldo José Lucentini
(Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), Edenilton Jorge Salvador
(OAB – Ordem dos Advogados), Eliana Maria de Souza Pacheco Valsechi (ESALQ –
Universidade de São Paulo), Carla Gonçalves Marques (Secretaria Municipal do
Desenvolvimento) e Nilson da Silva Junior (UNIMEP – Universidade Metodista de
Piracicaba, além do presidente, Fidelis Ranali Neto (UNICAMP – Universidade Estadual de
Campinas). Após declarar o inicio da reunião, o presidente abriu a palavra para os informes: 1)
o Conselheiro Ronaldo informou que no próximo dia dezoito de maio haverá uma passeata
pelo combate à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes com início às nove
horas, em frente do Mercado Municipal devendo seguir até a praça José Bonifácio. 2) A
conselhira Carla informou que, conforme sugestão da senhora Carla, da Editora Aymoré e
preletora da palestra ocorrida na última reunião, consultou o site do Observatório nacional
sobre o Crack, constatando que não constam dados relativos ao Município de Piracicaba. 3) O
senhor Fidelis comentou que o COMAD se reuniu, no dia vinte e nove de maio às dezessete
horas, com o prefeito municipal, Sr. Gabriel Ferrato, através dos conselheiros e cidadãos
relacionados na lista em anexo, onde, entre outras decisões, foi agendado um fórum,
denominado Fórum Municipal de Álcool e outras Drogas, assunto que será detalhado no
decorrer desta reunião. 4) Fidelis informou ainda que o COMAD, através de seu presidente e
do conselheiro Edenilton, se reuniu, no dia nove de maio às quinze horas, na Câmara
Municipal de Piracicaba, com o vereador Pedro Kawai para conversa sobre a Semana
Municipal de Álcool e outras Drogas, onde foi acordado que neste ano haverá um único
evento, agendado para vinte e seis de junho, no período noturno com palestrante a ser definido
pelo COMAD, seguido de mesa de conversa e perguntas. Foi esclarecido neste encontro que o
vereador assumiu a direção da Semana, junto à Câmara Municipal, mas que o papel desta
instituição será o de oferecer a estrutura logística para os eventos, enquanto que ao COMAD
caberá planejar, escolhendo temas e palestrantes. 5) Fidelis informou o recebimento de um email do conselheiro representante do SESC justificando suas ausências em função de que a
semana desta instituição é de terça-feira a domingo, sendo a segunda-feira, dia de descanso.
Diante disto o conselheiro solicita parecer do COMAD que irá indagar sobre a possibilidade
de remanejamento de seu horário de trabalho nas semanas em que houver reunião do conselho.
6) Fidelis informou sobre artigo publicado no site do Sindicato de Psicologia do Estado de
São Paulo, onde se reflete sobre a normatização, por parte do Governo do Estado, da “bolsa
Crack”. A seguir o presidente passou a apresentar os assuntos da pauta, como segue: 1)
Assembléia eletiva do COMAD – acontecerá no dia vinte de maio às quatorze horas, na Casa
dos Conselhos, com a participação das entidades inscritas, através de documento oficial
indicando os nomes dos titulares e suplentes, sendo que as mesmas poderão se inscrever até as
quatorze horas da mesma data. 2) Conforme reunião com o prefeito municipal, já citada,
acontecerá, no dia vinte e cindo de maio, às nove horas, na Secretaria Municipal de Educação,
o Fórum Municipal de Álcool e outras Drogas, com a palestra da Psicóloga Maria José
Camparini Nogueira de Sá – NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da UNICAMP,
seguida de uma mesa de debates. A partir disso, a conselheira Carla alertou para que este
encontro seja favorável para o fomento do tema das drogas e que não seja somente um evento
político. Em função disto, foi proposto que o COMAD faça uma mobilização através de outros

conselhos, universidades, instituições de interesse e sociedade em geral, para que se demonstre
a importância do tema no município, para o que foi feito um planejamento entre os
conselheiros a fim de que se divulgue, a contento, o evento. 3) Com respeito ao artigo do
SINDPSI – Sindicato de Psicologia do Estado de São Paulo – após a leitura, verificou-se que
o documento questiona a proposta pela sua forma e ainda sobre o direcionamento dos recursos
e sobre a normatização do programa. O texto considera que a iniciativa do governo representa
um retrocesso ao modo de tratamento. O receio é que se forme um mercado de tratamento de
dependência, focado somente em um comportamento monetário. Não havendo mais assuntos a
tratar, a reunião se encerrou às dezesseis horas e cinco minutos. Por ser verdade, eu, Nilson da
Silva Júnior, secretário Ad hoc, juntamente com o Sr. Fidelis Ranali Neto, presidente do
COMAD.
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