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

Pauta: Reunião de 12/05/2014 – 14h30
I- Expediente:
•

Leitura e Aprovação das últimas duas Atas das reuniões anteriores

•

Informes

II- Ordem do Dia :
•

Proposta do SESMT para ação conjunta de prevenção ao uso de álcool – elaboração de panfleto (Ser
viço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho cujo objetivo é o de
promover a saúde e proteger a integridade do servidor no local de trabalho).

•

Andamento da contratação NEPP/Unicamp.

• Escolha de representante do COMAD para atuação no projeto “PRINCUFA” do CMDCA –
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - projeto de enfrentamento às drogas
com foco em infanto-juvenis (definição).
•

Acervo físico documental do COMAD (andamento)

•

Apuração dos membros faltantes e ofícios às instituições representadas para troca dos membros (re
sultados dos ofícios expedidos).

• Portal dos Conselhos (andamento).
•

Agendamento de visita de membros do COMAD ao CAPS para levantamento das opções de trata
mento disponíveis pela municipalidade (agendamento de data).

•

Pesquisa de projetos implantados com resultados positivos/negativos em outras cidades (andamento)

• Agendamento de reunião extraordinária para palestra sobre Redução de Danos ministrada pela con
selheira Paula.
• Organização da Semana Municipal sobre Álcool e outras Drogas: Tema, palestrante, local, dia etc.
• Relato dos conselheiros que participaram do Fórum "Além da Guerra Contra as Drogas".
•

Agendamento da apresentação do Serviço Família Acolhedora pela integrante Patrícia, com tempo
estimado de 30 minutos.

•

Sugestões de pautas posteriores pelos conselheiros.
Dr. Edenilton Jorge Salvador (OAB/SP) – coordenador (19) 99716-5599
Fidélis Ranali Neto (UNICAMP) – secretário executivo
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