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 novembro de 2014
Aos quatorze dias do corrente mês, 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: Janete Céli Soares Sanches (Procuradoria Geral), Francisco
Roberto Pavão (Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba) Tatiane Souza
Querubino de Oliveira (Guarda Civil), Carla Gonçalves Marques ( SEMDES), Josefa
Cristina dos Santos Portes (SAÚDE), Adamaris Ap. Rizzo Faustino (EDUCAÇÂO), Maria
Madalena Tritânico de Carvalho Silveira (ESCOLA DE PAIS) Dr. Edenilton Salvador
(OAB), Ailine dos Santos Bastos (saúde); Maria Fernanda Perón Campos ( Saúde) Fidélis
Ranali Neto (UNICAMP) participou como ouvinte o GC Isaias S. Augusto . 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: O Coordenador participou do
evento - Encontro sobre a justiça Terapêutica ocorrido no dia 04 de novembro do corrente
ano, – na Câmara de Vereadores de Piracicaba, esclarecendo que salvo o A.A, outras
instituições não compareceram, apesar de convidadas, sendo que foi acordado com a
Cristiane assessora do Vereador Gilmar Rota, que irá junto com o COMAD, viabilizar o
projeto da Justiça Terapêutica, com as entidades da cidade que cuidam da problemática
álcool e outras drogas. Em seguida foi lido o Ofício 09/2014, da Guarda Civil, apresentando
os novos integrantes do COMAD; Também a FEAE – Federação do Amor Exigente, manda
indicação de representante, no caso a Sra. Adarlete A. Santiago Diehl, em seguida foi lido o
documento encaminhado pela USP indicando representante, a Sra. Paula Cristina Pinto
Sebastião e Eliana Maria de Souza Pacheco Valsechi; Em seguida a GCF Tatiane
Querubino de Oliveira, informa que haverá a formatura dos alunos que concluíram o curso Guarda Civil Educação é Prevenção, convidando a todos os conselheiros, o evento ocorrerá
no Ginásio do XV às 8:30 horas, no dia 28 /11/2014; o coordenador esteve presente no 2º
encontro de Prevenção ao Uso de Drogas no ambiente de trabalho; na Câmara de
Vereadores de Piracicaba, no dia 15/10/2014; A candidata a Conselheira Adarlete informa
que haverá um Congresso Nacional de Dependência Química, inscrição através do site
www. condeq.com.br; sendo com início dia 10/11/2014 a 17/11/2014, sendo um congresso
online. Após foi lido e-mail encaminhado pela Sra. Paula Preeg Studio Hair, que entregueu
seu cargo de conselheira enquanto representante dos Narcóticos Anônimos assim descritos:
meu encargo em narcóticos anônimos foi concluído no dia de ontém 09/11/2014. Assim
sendo estou entregando meu encargo no COMAD. Trabalhei dois meses para conseguir um
substituto para colocar no meu lugar mas não consegui.”. Em seguida foi informado pela
Conselheira Dra. Madalena, que irá ocorrer um curso para conselheiros na Universidade
Federal de São Carlos , sendo que a conselheira vai prestigiar o evento, com o apoio da
Secretaria de Educação. Após os informes o Coordenador Dr. Salvador iniciou os trabalhos
de eleição dos novos conselheiros. Em seguida a representante da Prefeitura do Campus da
Usp se apresentou, Sra. Paula Cristina Pinto Sebastião ; bem como a representante da
entidade Amor Exigente – Sra. Adarlete A. Santiago Diehl; sendo que após apresentação das
candidatas o Conselho deliberou pela aprovação de ambas as candidatas. Em seguida após
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aprovada como conselheira a Sra. Adarlete ficou com incumbência de trazer ao Conselho
ofício da sua Entidade Amor Exigente, nomeando seu suplente. Em seguida o conselheiro
Fidélis esplanou sobre o Plano de Políticas Públicas do nosso Município, voltado para
Álcool e outras Drogas, através da parceria com a UNICAMP, a fim de ajudar a
desenvolver o plano, sendo que através do NEPP – Núcleo de Estudo de Políticas Públicas,
foi viabilizado essa parceria, a fim de diagnosticar como encontra-se essa problemática no
nosso Município. Também o Coordenador informa a respeito da contratação que foi
marcada uma reunião no Conselho com a SEMDES, na sede da referida Secretaria, no
próximo dia 14 de novembro às 9hs da manhã, tendo como convidado representantes do
Governo, e o Chefe do Poder Executivo; Em seguida a representante da saúde a Sra.
Fernanda a de convidar a Sra. Vandréa - Coordenadora da Saúde Mental para participar da
referida reunião. Em seguida foi falado sobre apuração dos membros faltantes e vagas em
aberto; após o preenchimento de duas vagas na presente data, ainda restam três vagas em
aberto, sendo que foi deliberado pelo Conselho que o preenchimento dessas vagas se dará no
próximo exercício. Em seguida o Coordenador falou a respeito da legalidade de retirar a
PM, e substituir pela Polícia Civil, sendo que quanto à legalidade não há qualquer óbice,
resposta que obteve junto a Procuradoria do Município, colocando para o Conselho deliberar
sobre a questão, já que a Polícia Militar não tem tido representante ativa perante este
Conselho. Sendo assim nos termos do Regimento Interno do COMAD, a Polícia Militar
pode ser substituída pela Polícia Civil, sendo deliberado pelo Conselho que primeiramente
deve ser feito contanto informal com a Polícia Civil, para ver se há possibilidade de indicar
representantes para o Conselho. Foi elaborado Ofício tendo em vista que a Secretaria de
Ação Cultural faltou três vezes, sendo pedido nova indicação. Também foi informado pelo
Coordenador Sr. Salvador a respeito do Portal dos Conselhos sobre a divulgação das
informações sobre Álcool e outras drogas, que tiverem que ser postadas devem ser
encaminhadas por todos os conselheiros a Secretária Naiara. Em seguida foi aberta a fala
para os conselheiros indicarem sugestões de pauta para a próxima reunião. Após deu-se por
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.

