
ATA REUNIÂO ORDINÀRIA
 06/08/12

Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e doze, foi realizada a  Reunião Ordinária 
do  COMAD  –  Conselho  Municipal  sobre  Álcool  e  Outras  Drogas,  na  Casa  dos 
Conselhos  cito  à  Rua  Joaquim  André,  895  –Paulista  –  Nesta.   Os  Conselheiros 
presentes:  Cátia Ap. Dias Calixto (CAPS-AD), Cláudia Regina F. Parussulo (SME), 
Melissa Pozar G.de Abreu (Procuradoria), Rosângela Pereira de Souza (Casvi), Nilson 
da  Silva  Jr  (Unimep),  ,Adriano  Antonio  Costa  (SESC),  Carla  G.  Marques 
(SEMDES),Cézar  Sagradim  (GC)  e  a  ouvinte  Maria  Beatriz  M.  Leão  (U  Topos). 
Realizado a  leitura  da ata  de  02 de julho  de 2012 pela  conselheira  Rosângela  para 
possíveis  correções.  Fidélis  disse  que  foram  enviado  os  ofícios  de  desligamento 
(exoneração) da Major Adriana e do GC Narzi devido a candidatura de vereador de 
ambos. As cartas de confirmação do desligamento da Major Adriana e do GC Narzi 
foram apresentadas a todos os presentes. Participa da reunião o suplente do conselheiro 
Narzi,  Cézar  Sagradim.  Ficou  acertado  que  a  ata  da  reunião  em questão,  pautas  e 
convocações serão enviadas aos conselheiros com antecedência, conforme sugestão do 
Fidélis e aprovado por todos os conselheiros com o intuito de evitar a leitura e atraso na 
reunião. A ouvinte Maria Beatriz também sugeriu que a ata, convocações e pautas sejam 
enviadas para a mesma também. Rosângela falou de dois informes: 1. dia 19/08/12 a 
Ong Casvi estará realizando uma ação de sustentabilidade na  Sociedade Beneficente 13 
de maio, das 13 às 18 horas. Serão vendidos no local cartelas com custo de 10 reais para 
sorteio de vários prêmios, entre eles, 1 tv de plasma de 32’; 2- nos dias 28 e 31 de 
agosto em São Paulo acontecerá o Congresso Brasileiro de Prevenção de DST, HIVe 
Hepatites  virais.  Neste  evento  terá  apresentação  de  vários  trabalhos,  entre  eles,  o 
trabalho  de  Redução  de  Danos  que  o  Casvi  faz  no  CAPS-AD  pela  conselheira 
Rosângela.  Fidélis  justificou  o por  quê do não envio  da ata  com antecedência  e  se 
desculpou  que a  antecipação da reunião de 13/08 para 06/08 foi avisada em cima da 
hora para alguns conselheiros. Sagradim indagou se neste caso o não comparecimento 
de alguns membros seria considerado falta. Devido ao ocorrido, não será considerada 
falta o não comparecimento de alguns membros do COMAD, conforme foi decido por 
todos  os  conselheiros.  Fidélis  falou  sobre  a  criação  do  Portal  dos  Conselhos  por 
iniciativa da Imaflora, ESALQ e com parceria da Prefeitura Municipal de Piracicaba. 
No portal, tem um link do COMAD criado com o intuito de legitimar suas ações, ter 
transparência e ser acessível a consulta por todos os cidadãos. As informações contidas 
no link só poderão ser alteradas pelo Samuel do CasVI que recebeu treinamento e pelo 
Fidélis. O Samuel poderá dar maiores informações e esclarecer melhor as dúvidas na 
próxima  reunião  quando  estiver  presente.  Também  foi  instituído  o  Fórum  dos 
Conselhos pelas mesmas entidades supra citadas com reuniões mensais. Após eleição 
será decidido qual o conselheiro que representará o COMAD no Fórum dos Conselhos. 
Provisoriamente,  os  conselheiros  Fídélis  e  Rosângela  participam  em  esquema  de 
revezamento. Sobre a contratação da assessoria para execução do Plano Municipal sobre 
Álcool e Outras Drogas, o Fidélis disse que foi enviado o ofício aprovado na reunião 
para  o  NPP  da  UNICAMP  e  aguarda  retorno.  Levantou-se  que  a  apresentação  do 
projeto  deva  ser  realizado  em  reunião  do  COMAD  para  discussão  e  correções. 
Discutido entre os conselheiros e com possibilidade de que  reunião com o pessoal da 
UNICAMP  possa  ser  em  setembro  (próxima  reunião).  A  Melissa  ressaltou  que  é 
importante que após discussão do projeto, o mesmo seja avaliado pelo Departamento 
Financeiro para saber  se  o valor  é  viável  e seja  aprovado já que é  final  de gestão. 



Segundo Fidélis, a Cecília (SEMDES) sugeriu que o COMAD formasse parcerias com 
outros  conselhos  municipais  (Educação,  Saúde  por  exemplo),  conselhos  estaduais  e 
federais para acelerar a aprovação do projeto. Fidélis solicitou a entrega de um relatório 
pela Subcomissão sobre tudo que foi discutido e realizado nas reuniões que deverá ser 
entregue  na  próxima  reunião.  Aberto  para  discussão  sobre  as  faltas  de  algumas 
entidades,  desistências  e  número  de  vagas  para  o  ingresso  de  novas  entidades  no 
Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas. As entidades CRAMI e Cantinho Nova 
Suíça confirmaram o desligamento  do conselho.  Nilson indagou sobre o número  de 
vagas  em  aberto  e  a  necessidade  de  uma  reunião  extraordinária  para  resolver  as 
vacâncias pendentes. No momento estão em aberto as vagas do Cantinho Nova Suíça e 
CRAMI, portanto duas vagas. Conforme, lista de presença,consta que o Amor Exigente 
e  o  Sindicato  do  Comércio  de  Piracicaba  têm várias  faltas  consecutivas,  porém as 
mesmas não confirmaram desistência  formalizada  por escrito.  Resolvido em reunião 
que serão enviados convites com prazo de resposta até  24/08/12 para confirmação da 
permanência  ou  desistência  do  Amor  Exigente  e  do  Sindicato  do  Comércio  de 
Piracicaba  e  também  convites  para  entidades  interessadas  em  ocupar  as  vagas  em 
aberto.  Caso  não  haja  nenhuma  manifestação  até  a  data  proposta,  será  considerada 
desistência da vaga por parte do Amor Exigente e Sindicato do Comércio. Os convites 
poderão também ser divulgados pela  mídia  impressa e  falada pública e  privada tais 
como: o Diário Oficial do Município, a Rádio Educativa, espaço de utilidade pública 
dos  jornais  da  cidade  de  grande  circulação.  Melissa  sugeriu  verificar  com  outros 
conselhos a listagem de possíveis  entidades  interessadas  para envio de convites.  Na 
opinião de Fidélis é importante a participação de uma Comunidade Terapêutica e de 
entidades  que trabalham com adolescentes  e ações preventivas,  tais  como: SEAME, 
PASCA, Casa do Bom Menino, Casa do Acolhimento. No dia 02/09/12 mediante as 
respostas  para  permanência  ou  ingresso  no  COMAD,  fica  marcada  para  10/09/12 
Assembleia  para  votação  dos  novos  conselheiros  somente  para  representantes  da 
sociedade civil.  Melissa ficou de verificar com o Francisco a participação ou não do 
movimento no processo de eleição já que o mesmo não tem CNPJ. Sem mais para o 
momento.


