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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14 DE ABRIL DE 2014 – 14h30

Aos quatorze de abril  de 2014, iniciou-se a Reunião Ordinária  do COMAD – Municipal  sobre 
Álcool  e  outras  Drogas,  com a presença  dos  seguintes  conselheiros,  Edenilton  Jorge  Salvador, 
Janete Céli Soares Sanches, Adamaris Ap. Rizzo Faustino, Carla Gonçalves Marques, Fidelis Ranali 
Neto, Paula Batistela, Marcelo Greggio, João Luis Biscalchim (suplente), Augenio Nere da Silva, 
Paula Fernanda Preeg,  Maria  Madalena Tritânico de Carvalho Silveira,  sendo que seu suplente 
também compareceu, iniciando a reunião  com a leitura do informes – Primeiramente a conselheira 
Carla falou do Projeto Princufa – Programa Intersetorial de Cuidado as Famílias que sofrem em 
decorrência do uso de álcool e outras drogas, informando que participou de uma reunião na Pasca,  
no  dia  04/04/2014,  para  tratar  do  projeto  Princufa,  representado  a  SEMDES  e  o  Conselheiro 
Edenilton Jorge salvador,  representando o COMAD,  a  Conselheira  Carla,  esclareceu dados do 
projeto aos  demais conselheiros e as dificuldades de definir uma proposta e  colocar em pratica este 
projeto.  Em  seguida  o  Presidente  pediu  aos  conselheiros  se  dentre  esses  alguém  gostaria  de 
representar o COMAD, no projeto Princufa , a conselheira Paula ficou de verificar se haveria algum 
conflito, uma vez que não sabe se vai participar pela ONG a qual representa, também o conselheiro 
Augenio se colocou a disposição caso a conselheira Paula, não possa representar o COMAD. Em 
seguida o Presidente leu um informe onde os conselheiros são convidados pelo vereador Gilmar 
Rotta, a participar da Palestra Mágica Prevenção contra as drogas. Em seguida foi lido um outro 
informe, onde os conselheiros também são convidados a participar do 1º Seminário sobre Drogas 
para Lideranças Religiosas no dia 10 de maio de 2014, na Comunidade CEIFA .  O Presidente 
também falou  sobre  a  contratação  do  NEPP –  Unicamp,  a  conselheira  Carla  representante  da 
SEMDS  não  tem informações  a  respeito.  O  Conselheiro  Fidélis  entrou  em contato  telefônico 
durante a reunião com a Maíra e obteve informação que o projeto de lei acabou de chegar e a 
contratação da Unicamp encontra-se em trâmite burocrático interno. Em seguida o Presidente falou 
da necessidade de Agendamento de visita dos membros do COMAD ao Ambulatório de Álcool e 
outras Drogas, sendo que os conselheiros Marcelo, João Luis, Salvador, Paula Fernanda irão fazer a 
visita,  e a conselheira Janete e Adamaris,  ficou de dar resposta. Em seguida o Presidente falou da 
necessidade  de  um responsável  pelo  acervo  documental  físico  do  a  COMAD –  o  Conselheiro 
Marcelo  Greggio se disponibilizou a  manter  o  arquivo físico,  sendo que já  é  responsável  pelo 
virtual. Em seguida o Presidente falou das faltas injustificadas dos Conselheiros representantes do 
Poder Público, sendo que colocou a possibilidade de oficiar as respectivas secretarias das referidas 
faltas,  sendo que no caso dos membros que faltaram mais  de três  vezes,  a Secretaria  deve ser 
oficiada para substituir o membro. Também esclarece que a lei deve ser cumprida, não podendo 
continuar as faltas injustificadas. Em seguida o conselho deliberou sobre o assunto, no sentido de 
que deve ser oficiada as secretarias para substituição dos membros sob pena de ofíciar  as medidas 
cabíveis. Fazendo a verificação ficou decidido que  a Secretaria com duas faltas e uma justificativa 
será oficiada, no caso a Saúde, da necessidade de participação do membro que a representa.  As 
Secretarias com três faltas consecutivas, Guarda Civil, Polícia Militar, SELAM, serão oficiadas para 
substituir seus membros. Quanto a sociedade civil será oficiada o Sindicato dos Empregados do 
Comércio e o Grupo NAR ANON, que será excluída o membro, tendo em vista as três faltas sem 
justificativa em conformidade com o art. 14, inciso VIII, parágrafo 1º e 2º, do Regimento Interno do 
COMAD. Também no próprio ofício constará um questionamento para a entidade, sobre o interesse 
em continuar a participar do COMAD. O Presidente também falou da possibilidade de montar um 
grupo de trabalho para fins de estudo de direcionar os ACS - Agentes comunitários, também  na 
mediação das drogas. A idéia foi discutida entre os conselheiros, que acharam ser uma estratégia 
interessante visando a prevenção das drogas, já que os agentes comunitários tem esse contato com a 
família e poderiam ser preparados para trabalhar com esta problemática. Após discussão o Conselho 
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entendeu prematuro adentrar nesta questão antes da elaboração do Plano Municipal sobre Álcool e 
outras drogas. Também foi trazida pelo Presidente a possibilidade do COMAD, através de um grupo 
de estudo, fazer uma pesquisa sobre projetos implantados,  seja com efeitos positivos ou negativos 
em outras cidades. A conselheira Carla e o Fidelis relataram que houve uma pesquisa sobre esse 
assunto  e somente uma cidade havia feito um projeto neste sentido, ambos não sabem precisar a 
cidade. Sendo que os conselheiros Carla e Paula Bastitela, ficaram de elaborar a referida pesquisa. A 
Conselheira  Paula  sugeriu  para  a  próxima reunião  pauta,  no  sentido  de  haver  um espaço para 
formação de conselheiros. A aprovação da ata da reunião anterior, no caso dia 10/03/2014, será 
aprovada na próxima reunião.

COMAD  - Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas 
Rua Joaquim André, 895 - Paulista – CEP: 13400-850 - Piracicaba - SP 
Fone/Fax: 3434-0461 ou 3434-7137  - e-mail: comad@piracicaba.gov.br


