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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 01 de Dezembro de 2014
Ao primeiro dia do corrente mês, às quatorze horas iniciou-se a reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas, com a presença dos
seguintes conselheiros: Francisco Roberto Pavão (Sindicato dos Empregados no Comércio
de Piracicaba), Roberta Satori (SEMAC), Carla Gonçalves Marques (SEMDES), Maria
Madalena Tritânico de Carvalho Silveira (ESCOLA DE PAIS), Adarlete A. Santiago
(Amor Exigente), Paula Cristina Pinto Sebastião (Campus Luiz de Queiroz), Dr. Edenilton
Salvador (OAB), Ailine dos Santos Bastos (Saúde); Maria Fernanda Perón Campos (Saúde)
Fidélis Ranali Neto (UNICAMP), justificou Alice da Silva Romualdo (GUARDA CIVIL),
Janete Céli Soares Sanches (Procuradoria Geral) e Adamaris Ap. Rizzo Faustino
(EDUCAÇÂO), participaram como convidados Flávia Ribeiro e Maria José Companini
(NEPP/UNICAMP), Daniela C. Rossetto Carosa (SEMDES) e Cristiane F. C. Moura
(Assessora Vereador Gilmar Rotta). 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 Dr. Salvador passou a
leitura dos informes: A conselheira Carla passou a discorrer sobre a reunião ocorrida na
SEMDES no dia 14 de novembro. Participaram da reunião os conselheiros: Dr. Salvador,
Dra. Maria Madalena, Carla, Telma, Vandrea, Maria Fernanda, Tatiane e Fidelis. Ocooreu
no dia 01 de dezembro 2014 a XXI Semana Municipal de Prevenção às DST/HIV/Aids.
Observatório do Cidadão de Piracicaba no dia 03 de dezembro realizará no auditório da
OAB evento que fará um balanço das atividades desenvolvidas pelo Observatório Cidadão.
Ofício da UNIMEP encaminhado ao Conselho para concorrer a uma das vagas do
Conselho, mas sem a presença física, a resposta em 03 de novembro de 2014 (três dias após
a reunião e eleição). Ofício 201/2014 SEMAC indicando a titular e suplente à vaga do
Conselho. Conselheira Carla informa que dia 18 de dezembro às 13:00 horas será realizado
o 1° Seminário dos CREAS com o tema “Trabalho em Rede” na ACIPI. A convidada
Cristiane assessora do vereador Gilmar Rotta, relata sobre evento realizado em parceria
com o conselho referente à Justiça Terapêutica no dia 04 de novembro na Câmara de
Vereadores. A conselheira Adarlete apresentou um abaixo assinado de iniciativa do AE
contra a liberação das Drogas para os conselheiros que quiserem assinar. O coordenador
passou para a ordem do dia apresentando o cronograma das reuniões ordinárias do ano de
2015 para aprovação do colegiado. Foi deliberado pelo colegiado que as reuniões ordinárias
ocorrerão toda segunda segunda-feira do mês sempre às 14:30 horas com exceção do mês
de outubro que será antecipado para o dia 5. Após a equipe do NEPP fez explanação do
cronograma de trabalho do projeto orientando os conselheiros a respeito da coleta dos dados
secundários. Foi deliberado que haverá reunião no dia 12 de janeiro de 2015 devido aos
trabalhos do projeto NEPP. Referente a coleta de dados secundários para pesquisa sobre
planos/serviços de prevenção e tratamento pedido pela equipe do NEPP foi deliberado que
o COMAD enviará os ofícios às Secretarias Municipais, ONGs e outros planos/serviços
(saúde, assistência social, esporte, cultura, NA, AA, Comunidades Terapêuticas e clínicas
psiquiátricas, guarda civil, Polícia Militar, Justiça, Unimep, Unicamp, Escola de pais). Após
deu-se por encerrada a reunião. Sendo assim eu Fidélis Ranali Neto, Secretário da Ata,
juntamente com o coordenador Dr. Edenilton Salvador , firmo e dou fé a esta Ata.

