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Aos onze dias do mês de maio de dois mil e doze foi realizada a quinta Reunião 
Ordinária do COMAD – Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas, na Casa dos 
Conselhos cita à Rua Joaquim André, 895 –Paulista – Nesta.  Representando o 
Poder Público estiveram presentes: a coordenadora do Conselho, Major Adriana 
Cristina S. Nunes representante da Polícia Militar 10 BPMI, a Sra. Sueli Aparecida 
Araújo  e  a  Sra.  Cláudia  Regina  F.  Parussulo,  representantes  da  Secretaria 
Municipal  da Educação,  a  Sra.  Cátia  A.  D.  Calixto  representante  da  Secretaria 
Municipal  da  Saúde,  o  Sr.  Francisco  Ap.  Rahal  Farhat  representante  da 
Procuradoria Geral,  a Sra. Carla Gonçalves Marques, da SEMDES – Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. Representando a Sociedade Civil estiveram 
presentes os seguintes Conselheiros (as): o Sr. Samuel Pedrosa, representando a 
ONG CASVI, o Sr. Fidelis Ranali Neto, representando a Comunidade Terapêutica 
Cantinho  Nova  Suíça,  a  Sra.  Eliana  Maria  de  Souza  Pacheco  Valsechi 
representante  da  ESALQ.  Justificou  ausência  o  Sr:  Narzi  Alves  Novaes 
representante  da  Guarda Civil,  César  Sagradim,  o  Sr.  Ronaldo  José  Lucentini, 
representante da SELAM, e como ouvinte  a  Sra.  Maria  Beatriz Machado Leão, 
representando  U-TOPOS,  e  Narcóticos  Anônimos.  Dando  início  aos  trabalhos, 
abriu  com  a  fala  a  coordenadora  apresentando  os  ofícios  que  dispensam  e 
substituem os conselheiros  titulares e  suplentes que não compareceram a três 
reuniões consecutivas ou cinco alternadas em um ano de acordo com o Decreto 
Municipal  nº  12.808 de 26 de Agosto  de 2008,  Art.  14,  § 1º,  além de ofício  a 
Entidade Pira 21 pedindo a indicação de um membro, sendo suplente de Sandra 
Ap.  Souza  Novaes  e  ofício  para  publicação  em Diário  Oficial  do  município  de 
Piracicaba  sobre  nomeação  do  novo  secretário  executivo  do  COMAD.  Passou 
então a palavra ao secretário executivo que fez a leitura da ata da reunião anterior, 
abriu  para  questionamentos  e  aprovação.  Após  a  coordenadora  apresentou 
proposta  feita  pela  SEMDES de  alteração  do  desenho e  do  título  do  Logo  do 
COMAD. O conselho votou contra a alteração do desenho e a favor da alteração 
do título que de “Conselho Municipal Antidrogas” passou a “Conselho Municipal 
sobre Álcool e outras Drogas”. Após a coordenadora passou a palavra aos ouvintes 
representantes  da  Irmandade de Narcóticos Anônimos que informaram sobre  a 
filosofia  da  irmandade  e  divulgaram  os  endereços  dos  grupos  existentes  no 
município,  assim como o telefone de linha de ajuda.  Após a mesma comentou 
sobre seu afastamento da coordenação do conselho devido a candidatura ao cargo 
de vereador. A presidente precisou se ausentar da reunião por motivos pessoais, 
passando os trabalhos de coordenação ao secretário executivo. O mesmo abriu 
para discussão sobre a contratação de assessoria técnica para desenvolvimento 
da Política Municipal sobre Drogas. Tomou a palavra o conselheiro Francisco que 
comentou  sobre  os  procedimentos  e  caminhos  legais  e  jurídicos  possíveis  e 
necessários para contratação de tal assessoria. Além disso, foram discutidos os 
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caminhos legais para o desenvolvimento e implantação da Política Pública, como 
se daria o processo, se haveria abertura para a participação da sociedade civil na 
discussão e síntese da Política, em que momento seria feita esta consulta, se há 
tempo hábil para tal processo e a delimitação do objeto da assessoria para orientar 
e delimitar a prestação de serviço. Sem se chegar a um consenso foi  decidido 
manter o assunto como pauta aberta a ser retomada na próxima reunião ordinária 
do conselho. Por fim foi retomada a discussão da possibilidade de participação dos 
ouvintes  nos trabalhos da  Comissão de Políticas  Públicas,  sendo consultado o 
conselheiro Sr. Francisco. O mesmo comentou que não haveria problema desde 
que fosse uma participação informal. Sem mais os trabalhos foram encerrados as 
16h:05 min, ficando agendada a próxima reunião ordinária do COMAD para dia 02 
de julho de 2012.

______________________________             _________________________________
         

            Fidelis Ranali Neto                                    Major Adriana Cristina S. Nunes
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