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 08 DE SETEMBRO DE 2014 - 14h30
Aos oito de setembro 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 (GUARDA
CIVIL), Ailini dos Santos Bastos e Ana Carolina Toniolo, ( SAÚDE), Carla Gonçalves
Marques (SEMDES), Maria Fernanda Peron Campos (SAÚDE), 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) e Fidélis Ranali Neto (UNICAMP), sendo que justificou a
ausência a Sra. Adamares Ap. Rizzo Faustino (EDUCAÇÃO) e Major Adriana Cristina
Sgrineiro Nunes (BPMI) sendo representada não oficialmente pelo sargento Elcio Luis
Pompeo. O coordenador Dr. Edenilton Salvador iniciou a reunião com a leitura da ATA
anterior. Foram feitas correções da ata que foi aprovada pelos Conselheiros.. Informes: Os
conselheiros Dr. Salvador e Carla participaram da construção do Plano Municipal de
Medida Socioeducativa em Meio Aberto – LAIPSC realizado no dia 05/09/2014 na sede da
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A SEMDES tem um prazo
para apresentar o plano (adolescentes infratores de 12 até 18 anos encaminhados há vara da
infância que aplica as medidas socioeducativas previstas no ECA – Estatuto da Criança e
Adolescente, LA – Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade). O plano
prevê a descrição e fortalecimento de um fluxo de atenção intersetorial na atenção ao
adolescente e criança infrator, integrando os vários órgãos públicos e da sociedade civil,
além da Fundação Casa que é um órgão Estadual. A próxima reunião será informada via email. A Comissão tem por objetivo descrever as diretrizes do plano, quais os órgãos que
prestam serviço e quais os fluxos de referência e contra referência, como cada serviço irá
funcionar. Foi discutida a possibilidade das ações de prevenção que o plano deve
promover, além das ações de assistência. O coordenador Sr. Salvador passou para os
informes do conselheiros.A conselheira Carla informa sobre dia 26 e 27 de setembro de
2014 evento Seminário da Infância e Juventude – Drogas: mitos desafios e possibilidades,
local ESALQ – USP. Vagas limitadas e inscrições antecipadas. Após informes o
coordenador Sr. Salvador passou para as pautas do dia. A conselheira Carla relata sobre
reunião da Aglomeração Urbana – tema discutido - Uso de drogas entre crianças e
adolescentes, na qual a secretária da SEMDES coordenou a reunião. Essa instância propõe
a discussão entre os municípios sobre as políticas e programas realizados por eles. Pauta
sobre a Justiça Terapêutica o coordenador Dr. Salvador põe em deliberação em convidar
novamente a Sra. Cristiane para decisão sobre o COMAD apoiar ou não a implantação do
programa no município.Pauta sobre avaliação do evento da Semana Municipal sobre
Álcool e outras Drogas realizada pelo COMAD em parceria com a SEMDES, foi
deliberado pelos conselheiros que a discussão da mesma ficará para próxima reunião. Pauta
referente à contratação do NEPP/UNICAMP, o conselheiro Fidelis relatou que em contato
com a coordenadora do NEPP, a mesma informou que o processo de contratação esta
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tramitando dentro da FUNCAMP. Foi deliberado pelo conselho encaminhar ofício pedindo
maior urgência ao NEPP/UNICAMP e a SEMDES. Pauta sobre conselheiros faltantes.
Foram levantados os números de faltas, chegando se a seguinte conclusão: com a saída da
ONG CASVI, Paróquia Menino Jesus de Praga, M&L Aconselhamentos e Nar Anon. O
conselho deliberou para que seja publicado edital para eleição dos novos conselheiros na
próxima reunião ordinária. Foi deliberado pelo conselho que o ofício de indicação do
conselheiro titular e suplente a ser apresentado pelas entidades pleiteantes das vagas deve
ser entregue até o início da assembléia eletiva.A conselheira Paula Pregg representante
(Narcóticos Anônimos) apresentou documentos justificando suas ausências por motivo de
doença. Foi deliberado pelo conselho que aceitou a justificativa da mesma.A conselheira
Alice informa sobre evento do dia 18 de outubro de 2014 na Cidade de Rio das Pedras curso livre sobre Abuso Sexual Infantil e Pedofilia, evento gratuito com o palestrante
Joseclair Alair, as inscrições deverão ser feitas através do e-mail silviokazza@hotmail.com
aos cuidados de Silvio.O coordenador Dr. salvador informa sobre a Semana Municipal da
Luta da Pessoa com Deficiência, que será realizada a partir do dia 15 a 26 de setembro de
2014, maiores informações na Casa dos Conselhos.Encerrada a reunião, sendo assim eu
Fidelis Ranali Neto, Secretário da Ata, juntamente com o coordenador Dr. Edenilton
Salvador , firmo e dou fé a esta Ata.

