
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA

 10/09/12

Aos dez dias do mês de setembro 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: Adriano Antonio da Costa (SESC), Cátia A.D. Calixto (CAPS-AD), Fidélis 
Ranali , Rosângela Pereira de Souza (Casvi), Sandra Aparecida Souza Novaes (Pira 21), 
Eliana  Zanatta  (Pira  21),  Josué  Adam  Lazier  (UNIMEP),  Ronaldo  José  Lucentini 
(SELAM),  Carla  Gonçalves  Marques  (SEMDES),  Eliana  Maria  de  Souza  Pacheco 
Valsechi (ESALQ); Justificou ausência César Sagradin (Guarda Civil). A reunião tem 
início com a explanação da pauta do dia e leitura da ata da reunião anterior. O pessoal 
da secretaria da Casa dos Conselhos fará correções e a ata de agosto será assinada na 
próxima reunião.  Fidélis confirmou que foi enviada carta para o Sindicato do Comércio 
e Amor Exigente, só o Sindicato confirmou desistência. Considera-se então que o Amor 
Exigente desistiu da vaga. Assim, ficam em aberto 4 vagas. Já foi publicado no Diário 
Oficial do Município o número de vagas do COMAD e a data da Assembleia (agendada 
para 17/09/2012). Enviado convites para várias entidades, entre elas estão: Educando 
para o Esporte, Unicamp, PASCA e CEAME (ambas recusaram o convite). Levantado a 
discussão a vaga em aberto da Major  Adriana.  Exonera o indivíduo ou a entidade? 
Haveria 2 vagas desocupadas pela exoneração dos conselheiros devido à candidatura a 
cargos políticos: o caso da Major Adriana (representante da Polícia Militar) e do Narzi 
(representante da Guarda Municipal). No primeiro caso, o suplente não assumiu a vaga 
do titular. Portanto, a Polícia Militar está sem representante no Conselho Municipal de 
Álcool e outras Drogas. Já no segundo caso, a vaga do titular foi ocupada pelo suplente 
Cesar Sagradin. Fídélis foi destituído do cargo de conselheiro e consequentemente de 
coordenação do COMAD pois representava o Cantinho Nova Suíça, entidade extinta. 
Assume interinamente a coordenação do COMAD, com a aprovação dos presentes, a 
conselheira Rosângela Pereira de Souza (representante da ONG Casvi) até a nomeação 
de  novos  conselheiros.  Fidélis  é  candidato  a  conselheiro  como  representante  da 
UNICAMP. Respeitando os prazos legais, será realizada nova eleição para a escolha de 
novo coordenador e secretário executivo na próxima reunião de outubro. Sugerido a 
participação de outras entidades, tais como: Ordem dos Advogados (OAB), Conselho 
Regional  de  Farmácia  (CRF),  ACIPI,  Associação  dos  Moradores  de Bairro,  APAS, 
APAE,  será  enviado  convites.  Fidélis  apresentou  o  projeto  do  NEPP (UNICAMP), 
incluindo  o  plano  orçamentário.  A  leitura  do  projeto  foi  realizada  pela  Carla 
(SEMDES).  Não  teve  participação  de  representantes  da  UNICAMP.  O  conselheiro 
Josué questionou se há tempo hábil para análise, aprovação e início do projeto já que é 
final  da atual gestão. A conselheira Carla (SEMDES) explicou que na Secretaria  há 
quotas  para  realização  de  capacitações  e  projetos,  mesmo  fechamento  de  contas. 
Portanto, há possibilidade de o projeto do COMAD ser desenvolvido independente de 
ser  ano  eleitoral  ou  não.   Discutido  sobre  os  valores  monetários  e  tramites  para 
encaminhar proposta. A respeito dos tramites o processo é o seguinte: primeiro, passa 
pela avaliação do prefeito, em seguida, o projeto é encaminhado para a Câmara dos 
Vereadores  para  discussão  e  votação.  Após  discussão,  o  projeto  foi  aprovado pelos 
membros  do  conselho  e  será  enviado  ao  NEPP  para  correções  necessárias. 



Posteriormente, será encaminhado para avaliação do prefeito. Enviar-se-á também um 
ofício justificando a escolha da UNICAMP para a realização do projeto. Sem mais, para 
o momento. 


