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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11 DE AGOSTO 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: Roger Nascimento Carneiro (SELAM), Dra.  Janete 
Céli  Soares Sanches (PROCURADORIA GERAL), Alice da Silva Romualdo e Tatiane 
Souza Querubino de Oliveira (GUARDA CIVIL), Ailini dos Santos Bastos e Ana Carolina 
Toniolo  (  Saúde)  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),  Paula 
Fernanda Preeg (Narcóticos Anônimos),   Dr. Edenilton Salvador (OAB),  Fidélis Ranali 
Neto (UNICAMP), sendo que justificou a ausência a Sra. Luciana da Silva Graças (Ação 
cultural),  Carlos  Roberto  Sebastião  (Sindicato  dos  Empregados  do  Comércio   de 
Piracicaba, Guilherme Fernando Marino Franco Bueno (Narcóticos),  O coordenador Dr. 
Edenilton Salvador iniciou a reunião com a leitura da ATA anterior. Foram feitas correções 
da ata que foi aprovada pelos Conselheiros. Após o coordenador passou a fazer os informes 
nesta  ordem:  –  Fidelis  trouxe  para  conhecimento  que  segundo  contato  do  técnico 
administrativo do NEPP – Unicamp a contratação será concluída o mais breve possível;  2 
–  Em  seguida  foi  dado  o  informe  sobre  reunião  sobre  aglomeração  urbana;  3  –  A 
Conselheira Maria Madalena informou sobre o XIX seminário regional – que terá como 
tema “A importância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento da personalidade.” 
Em seguida foi informado pela Conselheira Ana Carolina e Ailini, no sentido  de que o 
ambulatório álcool e drogas irá funcionar de segunda a sexta, menos terça a tarde(triagem 
para adultos), sendo que criança e adolescente só de quarta, horário das 8h30 as 11h e das 
13h as 16h. em seguida houve apresentação por parte da assessora do vereador Gilmar Rota 
assistente social Cristiane Costa Moura – a respeito da implantação da Justiça terapêutica 
sendo  que  foi  entregue  aos  Conselheiros  material  por  escrito  sobre  esse  tema.  O 
Compromisso  da  justiça  terapêutica  é  possibilitar  ao  infrator  usuário  de  drogas  a 
compreensão de que possui dois problemas: um legal, por ter cometido uma infração penal, 
e outro de saúde, relacionado com o uso de drogas. Ela propõe a resolução de ambos. Em 
seguida  os  Conselheiros  discorreram sobre o tema e suas  implicações.  Em seguida  foi 
perguntado pelo Presidente do Conselho sobre os Conselheiros apoiarem a idéia da Justiça 
terapêutica, sendo que os Conselheiros manifestaram-se no sentido que deve ser estudado 
mais a questão, para aí sim darmos o apoio deste Conselho. O Conselho ficou de conversar 
novamente sobre essa questão na próxima reunião sendo que a assessora do vereador estará 
presente nessa reunião. Em seguida foi apresentado informe sobre os Conselheiros faltantes 
e ficou decidido de rever na próxima reunião e falado sobre o Portal dos Conselhos e quem 
alimentariá o portal com informações, sendo que o Conselheiro Sr. Francisco e a Sra. Paula 
Fernanda  se  colocou  a  disposição  para  tentar  efetuar  essa  tarefa.  Tendo  em  vista  ter 
ocorrido a figura do estado de necessidade em relação a Conselheira Sra. Paula Fernanda 
Peeg, o Conselho decide por unanimidade pela sua continuidade. A referida conselheira 
ficou  de  apresentar  documento  comprobatório  desta  situação.  Por  último  foi  falado  a 
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respeito da próxima pauta, se os Conselheiros tinham alguma sugestão, sendo que ninguém 
manifestou-se sobre a nova pauta. 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.


