ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD – CONSELHO MUNICIPAL DE ALCOOL
E OUTRAS DROGAS 09 DE SETEMBRO DE 2013
Às quatorze horas e vinte minutos do dia nove de setembro 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, com a presença dos conselheiros:
Claudia Regina F. Parusuloi – SME, Janete Celi Soares Sanches – Procuradoria do Município,
Rosangela Pereira de Souza – CASVI, Carla Gonçalves Marques (Secretaria Municipal do
Desenvolvimento), Eugênio Nere da Silva – Paróquia Menino Jesus de Praga, Ana Mara C. de
Souza (...), Nilson da Silva Junior (UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba), e 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) Ana Mara,
informa sobre a realização de uma palestra da Abrant, em São paulo, dia 19/10 10h00,
endereço a confirmar. 2) Fidelis informa que os seguintes conselheiros justificaram ausência:
Ronaldo, Eliana, e Adriano Antonio. 3) Ana Mara informa a realização de o início de
arrecadação de recursos para o FUMDECA, no dia 17/09, 19h30. 4) Ana Mara informa que
participará de um congresso internacional sobre Prevenção de Álcool e Drogas em
Salvador/BA. Apresentação da Pauta: 1) Esclarecimento sobre protocolo de pedido de
transporte via COMAD. 2) Sugestão do CPDQ (Comitê de Prevenção à Dependência Química
da UNIMEP). 3) Reenvio do Projeto UNICAMP para conselheiros. 4) Locação Imóvel da
Casa das Irmandades. 5) Resposta da Prefeitura sobre a contratação do Nepp/Unicamp 6) Final
da Gestão do Conselho. 7) E-mail de aluna da UNIMEP. A seguir, o presidente expôs os
assuntos da pauta, como segue: 1) Fidelis apresentou os integrantes da Casa das Irmandades
que estão presentes Willian Francisco de Arruda e Paula Fernanda Preeg trazendo a temática
do quarto item da pauta. Willian comentou que não esteve na reunião citada na ata anterior por
motivos profissionais. Informou que a Casa é mantida através de convênio com a Prefeitura e
atualmente desenvolve um trabalho que envolve aproximadamente trezentas pessoas. Sobre a
questão do aluguel, permanece a dúvida se o recurso advém do fundo do COMAD, para o que
o assunto deverá ficar sobre mesa aguardando esta informação, conforme encaminhamento
feito na reunião anterior. Com relação ao primeiro item da pauta, Ana Mara informa que foi
solicitado transporte para palestra da Abramd, via COMAD sendo que, devido um desencontro
ocorrido na questão do horário, gostaria de ter esclarecimento sobre esta demanda. Carla
esclarece que ela iria solicitar o transporte, mas que o mesmo já havia sido solicitado e que o
horário de saída de Piracicaba foi às 5h00 para ida para São Paulo, e que a reunião só
aconteceria às 08h30, o que causou estranheza. Para tanto, depois de várias considerações a
respeito do assunto, ficou definido que se tenha bom senso para a utilização de recursos que
envolvam o Conselho. Quando ao assunto do segundo item, Nilson traz uma proposta do
CPDQ (Comitê de Prevenção à Dependência Química da UNIMEP) que sugere ao COMAD
fomentar o tema da descriminalização da maconha através de palestras e debates,
considerando sua importância e pertinência com o COMAD. O conselho entende que esta
pauta só poderá ser viabilizada a partir da próxima gestão, uma vez que o grupo atual está em
final de seu mandato, não havendo tempo hábil para estruturar eventos desta monta. Com
relação ao item três, ficou decidido que será reenviado novamente a todos os membros do
Conselho. Sobre o item quatro, Janete informou que o projeto de lei foi elaborado, mas consta
que a SEMDES não dispõe de recursos necessários para custear, por isso, o mesmo foi
encaminhado ao gabinete do prefeito para se definir qual a Secretaria Municipal arcará com
esta demanda. Com relação ao sexto item, ficou o assunto sobre a mesa em face do processo
ainda estar longe. Sétimo item, ficará para ser despachado pelo presidente. A reunião se
encerrou às 16h03, ficando acordado que a próxima reunião se dará em 14 de outubro, às
14h00 neste mesmo local. Eu, Nilson da Silva Júnior, secretário de atas, juntamente com o Sr.
Fidelis Ranali Neto, presidente do COMAD e com todos os presentes, firmo e dou fé a esta
ata.

