ATA REUNIÃO ORDINÁRIA
08/10/12
Aos oito dias do mês de outubro 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: Fabrício (CAPS-AD); Ronaldo Pucineli (SELAM); Fidelis R. Neto
(UNICAMP), Rosângela P. Souza (CASVI), Samuel Pedrosa (CASVI), Josué A. Lazier
(UNIMEP), Adriano A. Costa (SESC), Cláudia (SME) e Carla (SEMDES); justificaram
ausência: Eliana (ESALQ), Dr. Francisco e Dra. Melissa (Procuradoria Geral do
município), Sandra Vaz (PIRA 21), não justificaram ausência: Guarda Civil, SEMAC
e10ª BPMI. A reunião tem início com a explanação da pauta do dia e leitura da ata da
reunião anterior e salvo as devidas correções foi aprovada pelos conselheiros. Portal dos
conselhos - Samuel socializou como está o portal e apontou sobre a falta de informações
referente as pautas das reuniões ordinárias e referente as atas das reuniões de julho,
agosto e setembro. Foi colocado também que os administradores do portal são Samuel e
Fidelis. Samuel socializou para os conselheiros que está saindo da ONG e
automaticamente do COMAD, mas se colocou a disposição para continuar
voluntariamente responsável pelo portal, sendo que os conselheiros concordaram. O
mesmo deixou seu e-mail (samuel.pedrosa@gmail.com). Fidelis e Rosângela relataram
sobre a eleição para preenchimento das quatro vagas resultantes de vacâncias dos
conselheiros da sociedade civil, que ocorreu no ultimo dia 17/09/2012. Das quatro vagas
foram preenchidas apenas duas, pois estiveram presentes na assembleia extraordinária
eletiva apenas duas entidades, a UNICAMP e a OAB. Como orientação do Dr.
Francisco será feita nova eleição para preenchimento das duas vagas em aberto
restantes. A partir disso foram feitas algumas sugestões pelos conselheiros; um evento
para divulgar o COMAD e mobilizar a participação das pessoas no conselho; o
conselheiro Ronaldo se comprometeu a falar com o vereador Bruno Prata, no intuito de
divulgar a eleição do COMAD em reunião do FOPREDEQ que ocorrerá entre os dias
05/11 ou 06/11 às 14h:00min na Câmara de Vereadores. Além disso foi sugerida
também a divulgação do COMAD no encontro dos conselhos que esta sendo organizado
pelo IMAFLORA. Ficou de responsabilidade do conselheiro Fidelis em contatar o
representante do Imaflora o Sr. Renato Morgado, mas ficará como pauta para a próxima
reunião ordinária do COMAD que será realizada na data 12/11/12. O conselheiro
Ronaldo sugeriu utilizar os encontros que são realizados pela SELAM nos bairros para
apresentar o COMAD as lideranças de bairro, mas esta pauta também ficou para ser
discutida na próxima reunião ordinária do COMAD. Como sugestões de entidades para
participarem da próxima eleição ficaram as seguintes: Instituto FORMAR (Guarda
Mirim), Casa do Hip-hop, Centro de Reabilitação, Casa do Bom Menino,
SENAC/SEST-SENAT e SENAI. Sobre as Vacâncias do Poder Público – Será
encaminhado oficio a Secretaria Municipal de Cultura, pedindo a participação dos
conselheiros nomeados ou a indicação de um novo representante e seu respectivo
suplente, já que os representantes atuais faltaram em 8 reuniões ordinárias consecutivas.
Será encaminhado ofício para a 10ª BPMI pelo mesmo motivo (4 faltas consecutivas).
Foi questionada pelos conselheiros a validade da representatividade da SMS, pois a
mesma tem dois representantes titulares e dois suplentes, diferente das demais que tem
apenas um titular e um suplente (sendo esta a orientação do regimento interno). Ficou

decidido pelos conselheiros, pedir esclarecimentos ao Dr. Francisco da Procuradoria
Geral para resolução do impasse, para posterior envio de ofício ao secretário de saúde.
A conselheira Rosângela ficou responsável de falar com Dr. Francisco. Sobre a proposta
do Plano de Política Pública Municipal sobre álcool e outras drogas do COMAD sob
assessoria da UNICAMP, Fidelis relatou que foram feitas as devidas correções pela
UNICAMP (apontadas em reunião ordinária anterior). Será encaminhado ofício (junto
com a proposta de assessoria) a SEMDES. Fidelis ficou responsável de entrar em
contato com Cecília (SEMDES) para elaboração do oficio. Como última pauta foi
realizada eleição da Mesa Diretora do COMAD. Assumiu como coordenador o
conselheiro Fidelis e o cargo de secretário executivo ficou em aberto, pois nenhum
conselheiro presente se indicou ao mesmo. Sem mais, para o momento.

