
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA

 10/12/12

Aos dez dias do mês de dezembro 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:  Fidélis  Ranali  Neto  (UNICAMP),  Cláudia  Regina  F.  Parussulo  (SME), 
Rosângela  Pereira  de  Souza  (CASVI),  Nilson  Silva  Junior  (UNIMEP),  Sandra 
Aparecida de Souza Novaes (Pira 21), Sueli Aparecida Araújo (SME), Fabrício F. Alves 
de  Lima (SMS) e  ouvinte  Marcelo  Greggio.  Justificaram:  Edenilton  Jorge  Salvador 
(OAB), Eliana Maria de Souza Pacheco Valsechi (ESALQ).
Iniciou-se a mesma em segunda chamada às 14h18min.
Pautas: 1 Eleição da mesa diretora; 2 SEMAE e-mail recebido para suporte do COMAD 
no projeto do SEMAE; 3 Oficio do Ministério Público para funcionamento da clinica 
“UNA”; 4 NEPP; 5 participação do conselho em eventos; 6 Portal dos Conselhos do 
COMAD; 7 Organização dos arquivos do COMAD; 8 Coordenadora Técnica da Casa 
dos  Conselhos;  9  Data para a  nova eleição  dos  conselheiros  da sociedade civil;  10 
Confraternização do COMAD   
- foi aberto para informe, mas não teve informe. 
- leitura da ATA anterior – correção – justificativa da ausência da SME e do Pira 21, não 
continha na ATA – ATA aprovada salvo alterações.
1. Eleição da mesa diretora – Nilson sugere a convocação dos conselheiros titulares para 
eleição  do  secretário,  caso  o  titular  não  possa  participar  enviar  justificativa  para 
participação do suplente. Ficou fechado de realizar a eleição em fevereiro.  
2 SEMAE foi enviado um oficio pedindo ajuda para o COMAD com palestras, Fidélis 
ficou de entrar em contato para saber o que de fato estão solicitando.
3 Oficio do Ministério Público para funcionamento da clinica “UNA” – foi enviado um 
oficio da SEMDES para este conselho, devido a solicitação do Ministério Público, da 
inscrição  de  funcionamento  da  clinica  UNA ,  não  tem  inscrição  da  entidade  no 
conselho,  será  encaminhado  oficio  para  SEMDES  do  COMAD,  respondendo  a 
solicitação. 
4 NEPP foi enviado o projeto de assessoria para SEMDES, o COMAD está aguardando 
retorno.
5. O COMAD esteve presente no II Encontro de Conselhos Municipais sobre Drogas do 
Estado  de  São  Paulo  de  2012  e  Seminário  de  Lançamento  da  Frente  de  Drogas  e 
Direitos Humanos de São Paulo.
6  Portal  dos  Conselhos  do  COMAD  –  Ivana  está  substituindo  o  Samuel  (antigo 
conselheiro) como administradora do portal do COMAD, ficou decidido que todas as 
informações para o Portal será enviado antes para o coordenador no conselho, Fidélis
7  Organização  dos  arquivos  do  COMAD –  Fidélis  colocou  para  os  conselheiros  a 
importância  de organizar  os  materiais  do conselho e  ofereceram para esta  tarefa  os 
conselheiros Fidélis e Rosângela e o voluntário Marcelo, os mesmos irão marcar uma 
data posterior
8 Coordenadora Técnica da Casa dos Conselhos – ficou acordado entre os conselheiros 
de convidá-la para uma reunião de esclarecimento do Plano do Núcleo de Estudos de 
Políticas  Públicas  (NEPP),  esta  pauta  ficou  para  a  próxima  reunião  ordinária  do 
conselho.



9 Data para a  nova eleição dos  conselheiros  da sociedade civil  – é  necessário tirar 
dúvida para saber se pode empresas fazer parte do COMAD, não foi possível acontecer 
a eleição no ultimo dia três deste mês devido férias da secretaria da SEMDES, será 
decidido a data na próxima ordinária do COMAD
10  Confraternização  do  COMAD  –  ocorreu  no  final  desta  ordinária  uma 
confraternização deste conselho que foi cedido pela SEMDES. Esta ordinária finalizou 
às dezesseis horas.  


