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

        Rua Joaquim André, 895 – Centro – CEP: 13.400-850 – Piracicaba/SP
        Telefone: (19) 3434-0461 / 3434-7137

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 14 DE JULHO DE 2014 - 14h30

Aos quatorze de julho de 2014, às quatorze horas e trinta minutos iniciou-se a Reunião 
Ordinária  do  COMAD  –   Conselho  Municipal  sobre  Álcool  e  outras  Drogas,  com  a 
presença dos seguintes Conselheiros: Dra. Janete Céli Soares Sanches (PROCURADORIA 
GERAL),  Alice  da  Silva  Romualdo  (GUARDA  CIVIL),  Sidney  Francisco  de  Castro 
(SEMAC),  Carla  Gonçalves  Marques  (SEMDES),  Maria  Fernanda  Peron  Campos 
(SAÚDE),  Adamaris  Ap.  Rizzo  Faustino  (EDUCAÇÃO),  Francisco  Roberto  Pavão 
(Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Piracicaba),  Maria  Madalena  Tritânico  de 
Carvalho Silveira (Escola de Pais), Fidélis Ranali Neto (UNICAMP), Dr. Edenilton Jorge 
Salvador (OAB), justificou ausência:  Marcolino Malosso Filho e seu respectivo suplente  Roger 
Nascimento Carneiro (SELAM), Augenio Nere da Silva (PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA) e 
estiveram como ouvintes:  Marcelo  Luis  Ament  Caron (Policia  Militar  –  10º  BPM/I)  e 
Ailine  dos  S.  Bastos  (AMBULATÓTIO  AD).  O  coordenador  Dr.  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 –A Conselheira Ailine informou que estará no próximo dia 20 do corrente mês das 7h30 
às 10h30, no estande da caminhada do Instituto Elos, distribuindo material sobre craque e 
os serviços de saúde mental do Município; 2 – Ofício SEMAC – Secretaria Municipal de 
Ação  Cultural  informando  a  substituição  do  membro  Dante  Roberto  pelo  Sr.  Sidney 
Francisco de Castro; 3 – Ofício da Guarda Municipal informando a substituição do membro 
César  Sagradin,  pela  Alice  da  Silva  Romualdo.  4  –  A Sra.  Ailine  dos  Santos  Bastos, 
representante da Secretaria de Saúde Ambulatório Álcool e Drogas informou  que ela foi 
indicada como titular e providenciará ofício para regularização da representação. 5 -  O 
Coordenador informa a respeito de um curso de Programação Neurolinguística, e passa as 
informações a quem tiver interesse de fazer o referido curso. Passado a ordem do dia apesar 
de  ter  sido  reservado  um horário  para  apresentação  de  informações  pela  assessora  do 
vereador Gilmar Rotta,  a Sra. Cristiane Costa, sendo que a mesma não compareceu sendo 
que será reservado um novo horário em outra oportunidade para referida apresentação. Foi 
colocado pelo coordenador para discussão qual é a opinião dos Conselheiros a respeito da 
repercussão da Semana Municipal de álcool e Drogas ocorrida em no Salão Nobre "Helly 
de Campos Melges" Câmara de Vereadores no dia 26/06/2014, sendo que ficou constatado 
que foi muito importante este evento para o COMAD, sendo que foi falado da palestra dada 
pelo  professor  Doutor  Luís  Fernando  de  Farah  Tófoli que  foi  muito  esclarecedora  e 
importante  para  este  Conselho.  Em  seguida  os  conselheiros  passaram  a  opinar  sobre 
políticas públicas, sendo que foi falado pelas conselheiras Fernanda e Ailine a respeito do 
atendimento feito em ambulatório, e da necessidade de criar mais um CAPS no Município, 
possibilitando  criação  de  serviços  mais  importantes  para  o  adolescente,  como  serviços 
médicos  e  atividades  esportivas.  Foi  prestado  esclarecimentos  a  respeito  do  CASAP – 
Centro de Atenção a Saúde do Adolescente, localizado na Rua São José, nesta cidade, pela 
conselheira Fernanda, sendo que são oferecidos serviços importantes neste local, para ser 
atendido basta acionar via fone, e agendar uma consulta, com um dos profissionais que 
trabalham neste local, sendo que temos profissionais na área da saúde, médicos, psicólogos, 
e  técnicos  de  enfermagem,  sendo que  realizam um trabalho  muito  importante  para  os 
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adolescentes  em  nosso  Município.  Em  seguida  o  Coordenador  Salvador  falou  da 
importância de colocar as informações prestadas pela Sra Vandréa Novello no Portal dos 
Conselhos, os Conselheiros votaram no sentido de aprovação de disponibilizar no portal as 
referidas informações, sendo que a Sra. Fernanda acrescentou que a triagem de adultos no 
ambulatório é de segunda no horário das 8h00 às 11h00 e 13h às 16hs, e de quarta feira só 
adolescentes das 8h00 ás 12h00 das 13h00 às 16h00.  Em seguida foi perguntado pelo 
coordenador Sr. Salvador a respeito da contratação da UNICAMP, foi informado pelo Sr. 
Fidélis  que  foi  encaminhado  para  SEMDES,  para  apresentar  os  documentos  faltantes, 
sendo que a conselheira Carla informou que a SEMDES já enviou toda documentação para 
a  UNICAMP.  A  Conselheira  Janete  ficou  de  contactar  o  Sr.  Justino  e  Tarcisio  para 
conseguir  as  fotos   da  Semana  de  álcool  e  Drogas  para  disponibilizar  no  portal  dos 
Conselhos.  Em seguida  o  Sr.  Fidélis  ficou de  atualizar  o  Portal  do  COMAD  e  o  Sr. 
Francisco de cuidar do acervo documental. Os demais tópicos da ordem do dia ficaram para 
a  próxima  reunião.   Encerrada  a  reunião,  sendo assim eu  Janete  Céli  Soares  Sanches, 
Secretária da Ata, juntamente com o coordenador Dr. Edenilton Salvador , firmo e dou fé a 
esta Ata.


