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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 09 de Fevereiro de 2015

Aos nove dias do corrente mês,  às quatorze horas e trinta minutos  iniciou-se a reunião 
ordinária  do  COMAD  –  Conselho  Municipal  sobre  Álcool  e  outras  Drogas,  estiveram 
presentes os seguintes conselheiros: Francisco Roberto Pavão (Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Piracicaba), Roger Nascimento Carneiro (SELAM), Fidelis Ranali Neto 
(UNICAMP),  Carla  Gonçalves  Marques  (SEMDES),  Janete  Celi  Soares  Sanches 
(PROCURADORIA),  Ailine  dos  Santos  Bastos  (SAÚDE),  Adamaris  A.R.Faustino 
(EDUCAÇÃO), Dr. Edenilton Jorge Salvador (OAB), Adarlete A. Santiago Diehl (AMOR 
EXIGENTE),  Paula  Cristina  P.  Sebastião  (USP/CLQ),  Maria  Madalena  T.C.Silveira 
(ESCOLA  DE  PAIS),  Daniela  Caroba  (SEMDES),  Maria  José  C.L.  de  Sá 
(NEPP/UNICAMP),  Carla  P.  Linaulli  (NEPP/UNICAMP),  Ana  Carolina  Spatti 
(NEPP/UNICAMP). Justificaram a ausência:  Alice da Silva Romualdo (GUARDA CIVIL) 
e Maria Fernanda Peron Campos (SAÙDE). O coordenador Dr. Edenilton deu conhecimento da 
Ata  da  reunião  anterior,  foram  feitas  as  correções  da  ata  que  foi  aprovada  pelos 
conselheiros.  O  coordenador  Dr.  Edenilton  abriu  para  informes:  o  conselheiro  Roger 
informou que participou de reunião na SEMDES no dia de hoje, para uma discussão sobre o 
que cada Secretaria faz sobre o tema “drogadicção com crianças e adolescentes”; foi feita a 
1ª.  reunião,  onde cada Secretaria se incumbiu de montar um resumo sobre o tema, cuja 
apresentação  será  dia  14.04.15  no  Museu  da  Água,  em  nível  regional.  Encerrados  os 
informes, passamos para a ordem do dia, iniciando com apuração das respostas aos ofícios 
expedidos aos órgãos, a fim de formar o diagnóstico referente ao Plano Municipal de sobre 
Álcool outras Drogas – NEPP/UNICAMP. Tendo em vista o não recebimento das respostas 
por ocasião dos ofícios expedidos, Dr. Edenilton informou que reenviamos e recebemos 
respostas dos seguintes órgãos: Secretaria Municipal da Educação, Guarda Civil Municipal 
de Piracicaba,  Secretaria  Municipal  de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Secretaria 
Municipal  de  Ação  Cultural,  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Casa  do  Bom  Menino, 
Instituto  Formar  de  Aprendizagem  Profissional  de  Piracicaba,  Associação  Atlética 
Educando pelo Esporte, Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude Fórum Piracicaba, 
Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência – Ministério Público, Seccional da Polícia 
Civil,  10º. Batalhão da Polícia Militar, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
Vigilância Sanitária, Amor Exigente. Passamos à aplicação coletiva do questionário para 
diagnóstico de um Plano Municipal de sobre Álcool e outras Drogas. Foi dada a palavra 
para a Profa. Zezé, que conduziu as entrevistas. Feitas as apresentações dos presentes e as 
respectivas representações, a Profa. Zezé explicou sobre a não identificação pessoal dos 
respondentes. Foram propostas as seguintes questões: 1. Como conselheiros representantes 
do COMAD apresentem/comentem as concepções  acerca da questão do álcool  e  outras 
drogas. 2. Que aspectos são perceebidos/identificados como facilitadores e dificultadores na 
abordagem  desta  questão  no  município?  3.  Apontem  atividades/ações  importantes  já 
apoiadas/desenvolvidas pelo COMAD? Os conselheiros responderam às questões, dando 
suas  contribuições.  A  Professora  Zezé  vai  encaminhar  convite  para  participação  do 
seminário nos dias 23 e 24 na Unimep Taquaral. Também será marcado um treinamento de 
capacitação  para  os  conselheiros  do  COMAD, podendo  ser  dia  9/3  ou  13/4  data  a  ser 
definida.  Foi feita a eleição para a mesa eletiva, cujo resultado foi : por unanimidade; eleito 
para Coordenador o conselheiro  Fidelis Ranali Neto e para secretária  a conselheira Carla 



   
     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

Gonçalves  Marques.  Sugestões  de  pauta  para  próxima  reunião:  devido  ao  tempo  ficou 
decidido que os demais itens da pauta será tratado na próxima reunião.Sendo assim, eu 
Paula  Cristina  Pinto  Sebastião,  Secretária  da  Ata,  juntamente  com  o  coordenador  Dr. 
Edenilton Salvador , firmo e dou fé a esta Ata.


