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Às quatorze horas e quinze minutos do dia dez de junho 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:
Dra. Janete Celi Soares Sanches (Procuradoria Geral), Dr. Edenilton Jorge Salvador (OAB –
Ordem dos Advogados), além do presidente, Fidelis Ranali Neto (UNICAMP – Universidade
Estadual de Campinas) Justificaram ausência Nilson da Silva Junior, Josué Adam Lazier,
Ronaldo José Lucentini (SELAM). A reunião iniciou com a leitura das ATAS anteriores de
Abril e Maio de 2013 tendo sido aprovadas. Em seguida foram lidos os informes: Convite do
Conselho Municipal do Idoso para participação de Forum no dia 22/06/2013; ofício recebido
do CAP-HIV – Centro de Apoio aos Portadores do vírus HIV, solicitando pauta para esse
conselho para apresentação de seu projeto NAAD que pelos presentes foi deliberado o tempo
de 20 minutos para apresentação na próxima reunião. O presidente Fidelis informou que o
COMAD, através de sua pessoa, esteve presente no Forum dos Conselhos ocorrido em maio
de 2013 e articulado pelo vereador Paulo Camolesi. Informou ainda o Presidente que fez
contato e inscreveu o COMAD no SENAD e CONED. O presidente também confirmou a
ocorrência da assembléia eletiva que ocorrerá no dia 17/06/2013.Os membros presentes
passaram a avaliar o 10 Forum Municipal de políticas sobre Álcool e outras Drogas ocorrido
em 25 de maio de 2013 e concluíram como positivo o evento, tanto pela palestra apresentada
quanto pela significante quantidade de participantes. O membro Fabrício questionou quanto à
contratação da equipe da UNICAMP. O presidente Fidelis disse que acredita que o Poder
Público irá dar sequência ao movimento de enfrentamento às drogas. O presidente Fidelis
disse que juntamente com o membro Edenilton Salvador participaram da reunião ocorrida na
SEMDES ocorrida em 06 de junho para a criação de um comitê com escopo de desenvolver
um plano através de oficinas. Disse ainda o presidente que ficou decidido na referida reunião a
contratação da equipe da UNICAMP, restando a verificação por parte SEMDES e da
Secretaria de Governo, as quais ficaram com a incumbência de verificar de qual repartição
sairá o recurso para pagamento da assessoria. Na sequência os membros passaram a discutir
sobre a Semana Municipal sobre enfrentamento às drogas; após discussão, foi deliberado que
o COMAD participará do evento em parceria com a Câmara dos Vereadores através do
vereador Gilmar Rotta. Nada mais havendo para tratar, o presidente Fidelis Ranali Neto,

encerrou a reunião e eu Edenilton Jorge Salvador, membro titular, lavrei a presente ATA, que
segue assinada por mim e pelo presidente.
Piracicaba 10 de junho de 2013.
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