Ata de Reunião do Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas
No dia oito de julho de dois mil e treze, as quatorze horas e trinta e cinco minutos, na sede da Casa
dos Conselhos, situada à Rua Joaquim André, nº 895 - Centro, estiveram presentes os seguintes
conselheiros: Sr. Ronaldo José Lucentini, Sra. Carla Gonçalves Marques, Sr. Edenilton Jorge
Salvador e Sr. Fidelis Ranali Neto; e como participante o Sr. Willian Francisco de Arruda,
representante da Casa das Irmandades; justificaram ausência os seguintes conselheiros Sra. Eliana
Maria de Souza Pacheco Valsechi (ESALQ) e Sra. Rosângela Pereira de Souza do (CASVI). A
reunião foi conduzida pelo coordenador, que tratou da seguinte pauta: 1) Informes: Sr. Salvador
divulgou que na quinta-feira do dia onze de julho de dois mil e treze, as vinte e duas horas, iniciará
a transmissão do Programa Antídoto, no canal cinco da NET, através do qual ele divulgará o
COMAD, solicita a todos que prestigiem; Sr. Fidelis e o Sr. Salvador também comentaram sobre os
últimos convites para participação de eventos relativos à Semana Municipal sobre Álcool e outras
Drogas, um realizado pelo Vossa Senhoria Vereador Pedro Kawai, cujo evento foi cancelado, e pela
Vossa Senhoria Vereador Gilmar Rotta, que realizou um seminário no dia vinte e um de junho de
dois mil e treze, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, tendo a participação do Sr. Salvador como
representante do COMAD. O conselheiro também informou que na reunião do dia onze de junho de
dois mil e treze entregou um documento com sugestões para a plenária da região central de
implantação de um CAPS III e um CAPS AD, cabendo à Prefeitura, através da Secretaria de
Governo, a responsabilidade em responder as solicitações apresentadas no documento. 2)
Assembleia eletiva: Sr. Fidelis informou que a assembleia ocorreu no dia dezessete de junho de
dois mil e treze, na sede dos conselhos, tendo duas cadeiras vagas, entretanto, apenas uma
instituição compareceu representando a Paróquia Menino Jesus de Praga, elegendo como titular o
Sr. Augênio Neri da Silva e como suplente, Sr. Francisco José Valverde. O coordenador relatou que
a Entidade Amor Exigente encaminhou ofício indicando o titular, porém, os indicados pela Entidade
não compareceram no dia da assembleia. 3) Assessoria para construção do Plano Municipal
sobre Álcool e outras Drogas: Sr. Fidelis disse que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social sinalizou que por parte da Prefeitura tudo está adequado para contratação da assessoria. A
Secretária, Sra. Eliete Secamilli, apresentou por escrito considerações para a realização de
alterações no Projeto apresentado pela equipe do NEPP/ UNICAMP, as quais foram encaminhadas
para providências. As sugestões foram realizadas pela pesquisadora do setor de Informação e
Monitoramento e Avaliação da SEMDES, Sra. Daniela, indicada pela secretária para acompanhar o
processo de construção do plano. Segundo Sr. Fidelis, até o presente momento o NEPP não retornou
o Projeto com as revisões solicitadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 4)
Aluguel da Casa das Irmandades: esteve presente Sr. Willians Francisco de Arruda, representante
da Casa das Irmandades, composta por grupos do A.A., N.A. E A.L.A.N.O.N., situada à Rua
Ipiranga, nº 466 – Centro, requisitando ao COMAD que oficie a SEMDES solicitando o pagamento
do aluguel da casa. Segundo Sr. Willian, a partir de um acordo com o Prefeito Sr. Barjas Negri, o
aluguel era quitado desde o ano passado, mensalmente, pela Secretaria de Governo, porém, segundo
o Sr. Godoy, por problemas de orientações do Tribunal de Contas, o governo não poderia mais arcar
com esta despesa, sendo sugerido ao Sr. Willians que procurasse o conselho a fim de que este
solicitasse o pagamento pela a SEMDES. De acordo com o representante da Casa das Irmandades, a
associação não teria como pagar o aluguel com recursos próprios. A sugestão levantada pelo Sr.
Willians e pelo coordenador foi a de que o Conselho também passasse a se reunir nesta sede,
justificando a solicitação do pagamento do aluguel . Sra. Carla disse que o conselho deveria
consultar a Secretária já que pagamento de aluguel para associações, que realizam grupo de apoio
aos dependentes químicos, não estava previsto no orçamento da secretaria de assistência social, que
visa financiar a Política Municipal de Assistência Social e que o desmembramento dos Conselhos
geraria custos à Secretaria e abriria precedentes, situação que também deveria ser encaminhada à
Secretária antes da deliberação do conselho. Sr. Salvador também observou que deveríamos
verificar se esta requisição está de acordo com o regimento do conselho. Sr. Fidelis considera que
esta poderia ser uma forma do conselho se aproximar da sociedade civil organizada, fortalecendo-

os. Sr. Willians disse que não observava nenhum problema em agregar outras representatividades,
apenas colocou ressalvas às organizações religiosas, por estar em contradição com as três
irmandades. Segundo este representante, neste local funcionavam anteriormente cinco irmandades.
Sr. Ronaldo lembrou que precisaríamos pensar em como o COMAD administraria o espaço. O que
o Sr. Willians respondeu comentando como eles organizam atualmente o espaço e os equipamentos
permanentes. Sr. Salvador sugeriu de acompanhar Sr. Willians para conversar com o Vereador
Vossa Senhoria Gilmar Rotta. Também sugeriu em levar a necessidade da Associação para o
programa Antídoto, com a finalidade de obter doações, entretanto, Sr. Willians foi contrário à
proposta argumentando que a Prefeitura está com a Associação em um regime de cooperação,
porém, esta não pode se submeter a contratos ou divulgações na mídia, porque por enquanto não
são constituídos como pessoa jurídica. Sra. Carla ficou de conversar com a Secretária do
Desenvolvimento Social para levantar as possibilidades e passar o contato do Sr. Willians Francisco
de Arruda – telefone (19) 3374 1955, e-mail: willians_how@yahoo.com.br. Nada mais havendo a
tratar, o coordenador encerrou a reunião e eu, Carla Gonçalves Marques, lavrei esta Ata que vai por
mim assinada e pelos demais presentes.
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