
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD – CONSELHO MUNICIPAL DE ALCOOL E 
OUTRAS DROGAS 14 DE OUTUBRO DE 2013

Ata de Reunião do COMAD, realizada na Casa dos Conselhos, sito à  Rua Joaquim André n° 895, 
Piracicaba, 14 de novembro  de 2013 ás 14h. na presença dos conselheiros Fidélis Ranali Neto 
(UNICAMP), Major Adriana S. Nunes (Polícia Militar), Ronaldo (Secretaria do Esporte), Anamara 
(CASVI), Cátia A.D.Calixto (Ambulatório Àlcool e Drogas- SEMS), Jante Celi Sanches (Jurídico- 
Prefeitura), Carla  Gonçalves (SEMDES). Faltas justificadas: Nilson e Josué (UNIMEP), Eliane e 
Áurea (Esalq), Augênio e Francisco (Paróquia do Menino Jesus de Praga) e Dr.Edenilton Salvador 
(OAB). Pira 21 pediu desligamento deste conselho. Primeiro assunto: leitura da ata anterior, após 
pequenas correções, foi aprovada pelos presentes. Segundo assunto: informações dos conselheiros - 
Ronaldo  relata  que  esteve  no  lançamento  do  Projeto  “Família  Acolhedora”  realizado  no  dia 
12/10/13 na Estação da Paulista. Representou a Secretaria de Esportes e o COMAD. Falou sobre o 
objetivo do projeto. Major Adriana fez o convite para a formatura do PROERD que será realizado 
em 14 de novembro a  partir  das  9:00 no Clube do Saudosista  e  sugeriu a  participação de um 
conselheiro no evento representando o COMAD . Nos dias 29 e 30 de novembro de 2013 haverá o 
Encontro das Profissões da Secretaria do Trabalho e Renda a realizar-se em 14 de novembro de 
2013, no Club dos Saudosistas. Anamara fez o convite sobre a palestra “A profissão de traficante” 
com Caco Barcellos, no dia 19 de novembro de 2013 às 10:00, em São Paulo. Fidélis fez o convite 
sobre a 5° Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência a realizar-se nos dias 23 e 
24 de outubro - Estação do Idoso. Major Adriana disse que o Capitão Caruso será seu suplente em 
substituição a suplente Luciana e participará das próximas reuniões do COMAD. Terceiro assunto: 
Proposição  de novas  pautas:  1.  Major  Adriana  – questionou pauta  da reunião  anterior  sobre  o 
COMAD fazer debate a respeito da temática “descriminalização”. 2. Major Adriana – questionou o 
COMAD sobre  o  conhecimento  da  ocorrência  de  internações  involuntárias  e  compulsórias  que 
estavam acontecendo em Instituição localizada em Piracicaba, encaminhadas pelo município de São 
Paulo Capital, através do Programa “Bolsa Recomeço”. Após apresentação das novas pautas foram 
lidas as pautas propostas anteriormente pelo coordenador: 3 – pesquisa de alunas UNIMEP. 4 – 
Reunião realizada com a SEMDES. 5 – Pedido de reunião com o Prefeito para efetivação do projeto 
de contratação do NEPP/UNICAMP. 6 – convite de entidades da sociedade civil para eleição do 
COMAD  a  se  realizar  em  dezembro  de  2013.  Sugeridas  as  pautas  novas  e  lidas  as  pautas 
encaminhadas anteriormente pelo coordenador passou-se pela aprovação das mesmas, sendo todas 
aprovadas. Quinto assunto: discussão das pautas e propostas. Pauta 1, Major Adriana salientou que 
este  conselho  não  pode  discutir  questões  relacionadas  à  descriminalização  das  drogas  ilícitas, 
fazendo referência a Lei n°6.051, de 12 de setembro de 2007, Art. 2°, parágrafos II, IV e VI, como o 
propositor da pauta (pastor Nilson) não estava presente, esse assunto será retomado novamente na 
próxima reunião ordinária. Major Adriana apontou falha no parágrafo IV do Art. 2° da Lei n°6.051, 
sugerindo a mudança do texto.  Os conselheiros propuseram à revisão do Regimento Interno na 
íntegra, sendo necessário para isso segundo Janete a mudança da lei. Ficou decidido que esta pauta 
será retomada na próxima gestão de 2014/2015, pois não a tempo hábil nesta gestão.  Pauta 2.  
Major Adriana levantou a problemática das internações involuntários que as clínicas do município 
recebem oriundas da cidade de São Paulo e que muitos destes clientes provavelmente solicitam alta 
ou fogem das clínicas, não retornam a cidade de origem e ficam neste município cometendo delitos. 
Questionou o Jurídico da Prefeitura representado pela conselheira Janete se estavam cientes destas 
internações, e se o município tinha convênio com o Programa do Governo de Estado, denominado 
“Cartão Recomeço”. Cátia do Ambulatório-AD falou sobre o Programa Recomeço, relatando que o 
Dr. Laranjeira, um dos responsáveis pelo programa, em participação no evento organizado pelo 
Ministério  Público  em  Piracicaba,  comentou  que  a  dificuldade  maior  era  encontrar  clínicas 
legalizadas para credenciamento. Janete comunicou-se por telefone com a equipe do Departamento 
Jurídico da Prefeitura que negou ter conhecimento sobre as solicitações de internações de outros 
municípios. Major Adriana sugeriu que o conselho faça um levantamento mais elaborado sobre as 
clínicas que recebem estes clientes e identifique o nome do órgão público com o qual tem vínculo e 



se de fato os índices de violência tem aumentado em decorrência destas internações. Fidelis pediu a 
Major  Adriana  que  também  levantasse  informações  a  respeito  dessa  questão.  Pauta  3  –  foi 
apresentada  a  proposta  de  pesquisa  pelas  estudantes  da  UNIMEP,  ficando  acordado  que  as 
entrevistas seriam feitas na próxima reunião ordinária (antes ou depois) com a participação de pelo 
menos 3 conselheiros. Pauta 4 - Fidélis participou junto com Augênio da reunião com a SEMDES 
(Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) na qual foi esclarecido o processo de pagamento 
do aluguel da Casa das Irmandades, local onde atendem os ALANON , AA e NA . Fidelis relatou  
que segundo informação da SEMDES, o pagamento do aluguel esta sendo efetuado pela própria 
secretaria,  com dinheiro repassado pela  Secretaria  de Governo,  sendo o pagamento autorizado 
apenas por 6 meses. A respeito do FCD, Fidelis e Augênio foram informados que não há dinheiro no 
fundo, já que é de responsabilidade do COMAD a transferência de recursos ao mesmo.  Após 
explanação os conselheiros discutiram formas de angariar recursos para o fundo. Carla disse que a 
prefeitura pode destinar verba ao Fundo do COMAD, mas tem que haver um projeto que justifique 
tal solicitação. Major Adriana sugeriu que os valores monetários resultantes da autuação de bares, 
restaurantes e outros estabelecimentos comerciais que desobedecerem a Lei que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos poderiam ser revertidos para o fundo do COMAD.  O 
problema é que a lei ainda não está regulamentada no município e não há equipes de fiscalização. O 
mandato  da  atual  gestão  termina  em  2013,  restam  apenas  duas  reuniões  até  o  final  do  ano, 
programadas para os dias 11 de novembro e 09 de dezembro/2013. Janete sugeriu que o conselho 
encaminhasse ofício ao executivo pedindo a regulamentação de tal lei. Os conselheiros aprovaram o 
encaminhamento do ofício. Pauta 5 - sobre a reunião dos conselheiros do COMAD com o chefe de 
Executivo para efetivação do projeto NEPP/COMAD, Fidélis informou que enviou um ofício e 
aguarda  agendamento  de  uma  data  para  o  encontro.  Pauta  6  -  para  a  próxima  eleição  alguns 
conselheiros  ficaram  de  fazer  o  levantamento  de  entidades,  organizações  não  governamentais 
cadastradas  no  município  para  fazer  o  convite  para  participarem  como  candidatos  vaga  de 
conselheiro do COMAD. Anamara entrará em contato com a Casa do HIP HOP e fará o convite. 
Cátia entrará em contato com a assistente social do SEMAE. Carla ligará para Vigilância Sanitária , 
para a Coordenadora de Saúde Mental do município (Vandrea) . Ronaldo sugeriu que o convite seja 
feito ao Sesi, Fundação Casa, Zona Leste. Eu, Cátia A.D.Calixto, secretária de atas, juntamente com 
o Sr. Fidelis Ranali Neto, presidente do COMAD e com todos os presentes, firmo e dou fé a esta 
ata.


