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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10 DE MARÇO DE 2014 - 14h30

Aos dez  de março  de 2014,  as  quatorze  horas  e  quarenta  e  cinco  minuto  iniciou-se  a 
Reunião Ordinária do COMAD  –  Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas, com 
a presença dos seguintes conselheiros:  Carla Gonçalves Marques (SEMDES), Dra.  Janete 
Celi Soares Sanches (PROCURADORIA), Paula Batistela, (ONG CASVI), Fidelis Ranali 
Neto  (UNICAMP),  Dr.  Edenilton  Jorge  Salvador  (OAB),  Augenio  Nere  da  Silva 
(PAROQUIA  MENINO  JESUS  DE  PRAGA),  Marcelo  Greggio  (M&L 
ACONSELHAMENTOS),   Justificaram  ausência: Luciana  da  Silva  Graças  (SEMAC), 
Josefa Cristina dos Santos Costa e Patricia Hnerique Monteiro (SAÚDE). O coordenador 
Sr.  Edenilton  Salvador  iniciou  a  reunião  com a  leitura  da  ATA anterior.  Foram feitas 
correções e a ATA foi aprovada pelos conselheiros. Após o coordenador passou a fazer os 
informes nesta ordem: 1 – O conselho expediu ofício número quatro de 2014 a Câmara de 
Vereadores indicando o conselheiro Sr. Edenilton Salvador para participar das reuniões do 
Fórum Permanente de Saúde Mental e Combate a Dependência Química. 2 – O conselho 
expediu ofício a SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social indicando o 
conselheiro Marcelo Greggio como titular e a conselheira Madalena T. de C. Silveira como 
suplente  para  compor  a  Comissão  Municipal  de  Acompanhamento  e  Avaliação.  Em 
resposta  a  SEMDES encaminhou  ofício  informando  que  apenas  o conselheiro  Marcelo 
Greggio foi nomeado, não precisando de suplente. 3 – Em resposta a ofício encaminhado 
pelo vereador Sr. Pedro Kwauai, o Conselho expediu relatório referente às suas atividades 
ao Fórum Permanente de Saúde Mental e Combate a dependência Química da Câmara de 
Vereadores.  4 – O CMDC – Conselho Municipal  da Criança e do Adolescente enviou 
ofício ao COMAD solicitando a indicação de um conselheiro para participar do Grupo de 
Trabalho  PRINCUFA –  Programa  Intersetorial  de  cuidado  as  famílias  que  sofrem em 
decorrência do uso de álcool e outras drogas. No dia vinte e oito de março deste ano será  
realizado o primeiro encontro do grupo, o ofício deverá ser encaminhado até o dia vinte e 
um do mês de março deste ano. O GT do projeto PRINCUFA solicita ao COMAD que o 
mesmo  autorize  sua  retirada  do  rol  de  convidados,  sendo  colocado  como  parceiro 
mobilizador da ação juntamente com o CMDCA. Os conselheiros decidiram indicar um 
representante para participar das reuniões do grupo de estudo do PRINCUFA, mas, como 
apoiador  e  não  como parceiro,  justificando  que  o  COMAD está  trabalhando  no Plano 
Municipal sobre Álcool e outras Drogas em parceria com a Unicamp. O conselho enviará 
ofício como resposta. Ao termino dos informes o coordenador passou a discutir as pautas: 1 
- Pauta sobre a Revisão do plano de trabalho apresentado pela coordenação e secretaria 
executiva do Conselho, tendo como primeiro tópico à contratação da Unicamp. Sobre esse 
assunto  a  conselheira  Sra.  Janete  ligou  para  a  Procuradora  Geral  do  Município  que 
informou que estão sendo feitas alterações na Lei do Convênio, colocando a FUNCAMP – 
Fundação da Unicamp como interveniente administrativa da contratação para realização do 
projeto de construção do plano. 2 - Pauta referente à Comissão Ampliada que é uma das 
orientações do projeto para a construção do Plano. Ficou descido pelos conselheiros que 
esse assunto será retomado na próxima reunião. Ficou a sugestão de o Conselho agendar 
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uma reunião com a equipe do NEPP/Unicamp para esclarecimentos a cerca da Comissão 
Ampliada. 3 – Pauta sobre resposta da Visa Municipal referente a ofício encaminhado pelo 
Conselho pedindo a informação da quantidade de Comunidades Terapêuticas e Clínicas de 
Tratamento da Dependência Química registradas no órgão. Tendo em vista que o ofício não 
foi respondido o Conselho resolveu oficializar a coordenação da Saúde Mental para tal 
finalidade.  4  –  Pauta  referente  à  Ofício  “automático”  para  o  conselheiro  que  faltou 
injustificadamente a duas reuniões,  o conselheiro Salvador se comprometeu a fazer  um 
modelo de ofício para a segunda falta e desligamento na terceira falta consecutiva.  5 – 
Pauta sobre o Portal dos Conselhos: ficou decidido que o conselheiro Marcelo Greggio 
procurará a administradora  do portal  para fins de atualização.  6 – Pauta da escolha do 
conselheiro que ficará responsável pelo acervo físico/documental do Conselho, será tema 
de  pauta  na  próxima  reunião.  7  –  Pauta  sobre  o  programa  “Antídoto  Social”  para 
divulgação  do  Conselho  e  seus  trabalhos  desenvolvidos,  em  rede  de  televisão.  Os 
conselheiros  assistiram  a  trechos  do  programa.  A  conselheira  Carla  relatou  sua 
preocupação em vincular o nome do Conselho a pontos de vistas sobre a questão drogas 
trazidos pelo programa. Esta pauta será rediscutida em nova reunião. Sem mais assuntos o 
coordenador deu por encerrada a reunião, sendo assim eu Fidelis Ranali Neto, secretário da 
Ata, juntamente com o coordenador Sr. Edenilton Salvador , firmo e dou fé a esta Ata.
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