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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 13 DE OUTUBRO DE 2014 - 14h30

Aos treze  de outubro  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), Tatiane 
Souza  Querubino  de  Oliveira  (GUARDA  CIVIL),  Josefa  Cristina  dos  Santos  Portes 
(SAÚDE), Adamaris  Ap. Rizzo Faustino (EDUCAÇÂO), Maria Madalena Tritânico de 
Carvalho  Silveira  (ESCOLA  DE  PAIS), Paula  Fernanda  Preeg  (NARCÓTICOS 
ANÔNIMOS),  Dr.  Edenilton  Salvador  (OAB),  Fidélis Ranali  Neto  (UNICAMP), 
justificou  a  ausência  a  Sra.  Janete  Celi  Soares  Sanches  (PROCURADORIA GERAL), 
convidados  Cristiane  Maira  (CÂMARA  DE  VEREADORES)  e  Isaias  S.  Augusto 
(GUARDA MUNICIPAL). 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  leitura  e  aprovação  da  ATA  o  coordenador  Sr.  Salvador  passou  aos 
informes:Informes:  Cristiane  assessora  do  vereador  Gilmar  Rotta  informou  sobre  o  II 
Encontro de Prevenção ao Uso de Drogas no Ambiente de Trabalho a se realizar no dia 15 
de outubro de 2014 na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Após informes o coordenador 
sr. Salvador passou para as pautas do dia: Pauta sobre a Justiça Terapêutica: Foi deliberada 
a  realização  de  evento  no  dia  04  de  novembro  de  2014 no  qual  serão  informados  os 
membros de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos sobre a implantação da Justiça 
Terapêutica no município. A assistente social Cristiane fará a organização do evento em 
parceira com o COMAD e o vereador Gilmar Rotta. Pauta discussão da notícia da Gazeta 
de Piracicaba  apresentada  pela  assistente  social  sra.  Cristiane  com o título  “Ataque de 
Fúria” referente as dificuldades no encaminhamento de um dependente químico e família a 
rede  municipal  de  saúde.  Pauta  sobre  projeto  NEPP/Unicamp:  o  conselheiro  Fidelis 
apresentou  e-mail  da  FUNCAMP  no  qual  constava  encaminhamento  do  Convênio  de 
Cooperação  para  assinatura  do  prefeito,  segue  e-mail:  Prezados,  bom  dia,  conforme 
entendimentos com Daniela Caroba, encaminharemos hoje, aos seus cuidados, via sedex, 
04 (quatro) vias do Convênio de Cooperação para assinatura do Município de Piracicaba. 
Favor  acusar  o  recebimento  através  desta  mensagem.
Fico a disposição. Ricardo Ferreira Friol Analista de Projetos, Área de Projetos e Parcerias 
Fundação  de  Desenvolvimento  da  Unicamp  –  FUNCAMP.  Pauta  sobre  conselheiros 
faltantes: tendo em vista as faltas dos representantes da Polícia Militar, e considerando que 
o artigo terceiro do regimento interno do COMAD, diz que os representantes (titular  e 
suplente)  das  autoridades  policiais,  estaduais  ou  federais,  a  secretária  da  Casa  dos 
Conselhos Naiara ficará incumbida de verificar se há algum impedimento pela troca por um 
representante da polícia civil, ocasião que o conselho destituirá a PM e convidará a Polícia 
Civil.Tendo em vista que os representantes da Secretaria de Ação Cultural faltou três vezes 
consecutivas sem justificativas, implicando na dispensa dos conselheiros, será solicitado 
novo  representante  através  de  ofício.Pauta  sobre  apoio  do  COMAD  ao  programa  de 
televisão  do  Antídoto  Social:  foi  deliberado  e  aprovado pelos  conselheiros  o apoio  do 
COMAD ao programa. Sendo assim eu Fidelis Ranali Neto, Secretário da Ata, juntamente 
com o coordenador Dr. Edenilton Salvador , firmo e dou fé a esta Ata.


