Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014 - 14h30
Às quatorze horas e meia do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quatorze, 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: Luciana
da Silva Graças (SEMAC), Carla Gonçalves Marques (SEMDES), Dra. Janete Celi Soares Sanches
(PROCURADORIA), Daniellie Cristina de Castro Franzin (EDUCAÇÃO), Paula Batistela,
Leonardo Leite da Cunha (ONG CASVI), Fidelis Ranali Neto (UNICAMP), Dr. Edenilton Jorge
Salvador (OAB), Marcelo Greggio (M&L ACONSELHAMENTOS), Maria Madela Tritanico de
Carvalho Silveira (ESCOLA DE PAIS); Justificaram ausência: Augenio Nere da Silva (PAROQUIA
MENINO JESUS DE PRAGA) e ouvintes: José Robertoi de Barros Diehl (AMOR EXIGENTE) e
Paula Cristiana Pinto Sebastião (USP/ ESALQ). Após declarar o inicio da reunião, o coordenador
Fidelis abriu a palavra para a leitura do Regimento Interno Capítulo III sobre as atribuições do
colegiado, coordenador e secretário executivo pelo advogado Edenilton Jorge Salvador; o
coordenador Fidelis se prontificou a mandar via e-mail uma cópia do regimento interno a todos os
conselheiros. Após esse momento, foi dado início à eleição para escolha do novo coordenador e do
secretário executivo. O coordenador Fidelis entrega o cargo fazendo alguns esclarecimentos, após
pergunta se há interesse de algum conselheiro para preencher a vaga, porém não houve nenhuma
manifestação dos membros. Após foi perguntado se há interesse dos conselheiros em se candidatar a
vaga de secretário. Não havendo interesse por parte dos conselheiros, o advogado Sr. Edenilton se
candidatou a vaga de coordenador do conselho e Fidelis se candidatou a secretário executivo.
Ambos vencem por votação unânime e são nomeados em seus respectivos cargos atuais. Após foi
distribuído um manual de Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas no Brasil. O então secretário
Fidelis informou as datas das reuniões ordinárias e foi discutida a mudança do horário dessas
reuniões, sendo que por consenso foi decidido que ao invés das 14 horas as reuniões teriam início às
quatorze horas e trinta minutos de toda segunda segunda-feira do mês, sendo a única exceção no
mês de dezembro, onde será realizada na primeira segunda-feira, dia primeiro. Após encerrado o
cronograma anual de reuniões ordinárias, foram feitos os informes pelo secretário executivo. Foi
lido em voz alta o convite do “Prefeito amigo da criança” para que algum conselheiro interessado
preencha uma cadeira nesta comissão, tendo demonstrado interesse a conselheira senhora Maria
Madalena Tritanico de Carvalho Silveira para a vaga de suplente e conselheiro senhor Marcelo
Greggio para a vaga de titular. Foi lido um ofício do Vereador Pedro Kauai a respeito do Fórum de
Saúde Mental e Combate a Dependência Química, solicitando deste conselho o envio até a data
vinte e oito de fevereiro de dois mil e quatorze, das atividades desenvolvidas pelo conselho e
solicitando a presença dos conselheiros no dia dezenove de março de dois mil e quatorze,
lembrando que o conselheiro Fidelis representou o COMAD na primeira reunião do Fórum ocorrida
no dia vinte e dois de janeiro de dois mil e quatorze. Após foi lida uma convocação para a reunião
de instalação do FOPEC – Fórum Permanente dos Conselhos do Município de Piracicaba,
lembrando que o coordenador Edenilton representou o COMAD na primeira reunião do Fórum
ocorrida no dia quinze de janeiro de dois mil e quatorze. Após foi lida uma solicitação de endereços
dos recursos sociais disponíveis, governamental e não governamental, de remetente do SESMT –
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como uma
solicitação de agendamento de reunião para atualizar informações sobre o COMAD. A conselheira
Paula Batistela socializou sobre o encontro da ABRAND a respeito da Descriminalização das
drogas. Após a socialização foi encerrada a pauta “informes”. Após foi apresentada a proposta de
Plano de Trabalho do COMAD, gestão 2014 e 2015 pelo secretário Fidelis e suas devidas
explanações do projeto “Apoio ao Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas de Piracicaba”
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(tópico 1). Após passou para a exposição do tópico dois do Plano de trabalho “Elaboração da
previsão de gastos que será incluída na proposta orçamentária anual inerente aos recursos que
constituirão o Fundo de Combate as Drogas” (tópico 2). O conselheiro Marcelo Greggio foi
nomeado o administrador do site do COMAD no Portal dos Conselhos (tópico 3). As atas das
reuniões serão feitas de forma rotativa entre os conselheiros. O secretário Fidelis informou sobre a
importância da Capacitação dos conselheiros e sobre o Curso de Prevenção do uso de drogas da
SENAD (tópico 4). Após, passou para outros tópicos, como o tópico seis que discorre “Eleger
representante para participar do Fórum Permanente de Saúde mental e Combate a Dependência
Química da Câmara de vereadores, sendo eleito o conselheiro coordenador Sr. Edenilton. A reunião
se encerrou às 16h00. Eu, Paula Batistela, secretária da ata, juntamente com o Dr. Edenilton
Salvador coordenador do COMAD e com todos os presentes, firmo e dou fé a esta ata.
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