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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e doze, com quorum mínimo foi realizada a 
Setima Reunião Ordinária do COMAD – Conselho Municipal sobre Álcool e Outras 
Drogas, na Casa dos Conselhos cita à Rua Joaquim André, 895 –Paulista – Nesta, 
Representando o Poder Público estiveram presentes a Sra. Claudia Regina Parussolo – 
SME; a Sra. Melissa Pozar G. de Abreu  - Procuradoria Geral; a Sra. Carla Gonçalves 
Marques SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Representando 
a Sociedade Civil estiveram presentes os seguintes Conselheiros (as): a Sr. Rosangela 
Pereira de Souza – CASVI; o Sr. Samuel Pedrosa -  CASVI, o Sr. Fidelis Ramali Neto 
– Cantinho  Nova Suiça.  o Sr. Nilson da Silva Junior representando a UNIMEP – 
Universidade Metodista de Piracicaba, a Sra. Eliana Maria de Souza Pacheco Valsechi 
–  ESALQ,  o  Sr.  Adriano  Antonio  Costa  –  SESC,  e  como  ouvinte  Maria  Beatriz 
Machado Leão.  Justificou ausencia o Sr.  Ronaldo José Lucentini  – SELAM, o Sr. 
Josué Adam Lazier - UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba, o Sr. Fabricio 
F. Alves de Lima -  CAPS-AD.  Fidelis socializou a situação da major Adriana do 
afastamento  ou  melhor  de  sua  exoneração,  pois  não  foi  enviado  o  documento 
necessário, ficou encaminhado que Fidelis ligará para a major para pedir oficialmente 
sua exoneração. Fidelis leu a ATA da ultima reunião e a mesma foi aprovada por todos 
os conselheiros presentes. Fidelis leu o documento enviado pela Secretaria de Cultura 
sobre a indicação de dois representantes  desta  Secretaria  para compor o conselho; 
Alessandra Maria Carcanholo – titular,  Felippe César Limonge – suplente,  mas os 
mesmos  não  estavam presentes.  Foi  enviado  também um documento  pelo  Centro 
Regional de Atenção aos maus Tratos na Infância - CRAMI ao COMAD, que foi lido 
por Fidelis,na qual se trata  da destituição desta do conselho. Melissa explicou que a 
entidade  pode  ser  substituída,  à  tempo  chegou  Eliana  Maria  de  Souza  Pacheco 
Varsechi da ESALQ e Carla Gonçalves Marques – SEMDES. Melissa leu o artigo que 
coloca  sobre  a  realização  da  eleição  do  COMAD,  no  caso  de  vacância  de 
representações, como no caso do CRAMI e provavelmente do Amor Exigente que tem 
seis faltas consecutivas,  diante desta situação abriu discussão entre os conselheiros 
sobre  a  possibilidade  de  chamar  uma  nova  assembléia  de  eleição  e  foi  votado  e 
deliberado por todos presentes para ser realizado uma nova assembléia para eleição de 
substituição do CRAMI, já o Cantinho Nova Suiça precisa mandar um oficio para 
desligamento,  para  o  Amor  Exigente  será  novamente  enviado  oficio  para  ver  o 
interesse  e  se  até  a  próxima  ordinária  do  COMAD  não  ser  enviado  um  novo 
representante será votado para substituição também desta entidade. Será resolvida a 
data da nova assembléia na próxima reunião ordinária do COMAD. Uma outra pauta 
foi sobre a leitura e votação do conteúdo do oficio para contratação de assessoria da 
Universidade  Estadual  de  Campinas-SP  (UNICAMP)  para  construção  do  Plano 
Municipal de Álcool e Outras Drogas e o mesmo foi votado por todos conselheiros 
presentes, a favor do oficio e deliberado que Fidelis se responsabilizará pelo envio do 
mesmo. Foi lido sobre o curso da Imaflora, que se trata do Portal dos Conselhos e 
ficou deliberado que o suplente do CASVI (Centro de Apoio e Solidariedade à Vida) 
Samuel  Pedrosa  vai  representar  o  COMAD  neste  curso,  já  que  precisa  de  uma 
representação por conselho municipal, foi lida a proposta deste curso de capacitação. 
Foi  socializado  o  convite  da  Câmara  dos  Vereadores   de  Piracicaba  do  Fórum 
Municipal Permanente de Segurança Pública para dia três de julho de dois mil e doze 
às dezenove horas e trinta minutos. Foi deliberado que a próxima reunião ordinária do 
COMAD será realizada no dia seis de agosto de dois mil e doze. Esta ordinária se 



encerrou às dezesseis horas. Lavrei a presente ata que segue para aprovação pelos 
demais membros deste conselho.     


