ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAD – CONSELHO MUNICIPAL DE
ALCOOL E OUTRAS DROGAS 12 DE AGOSTO DE 2013
Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de agosto de dois mil e treze, o COMAD –
Conselho Municipal de Álcool e outras Drogas do município de Piracicaba, reuniu-se
ordinariamente nas instalações da Casa dos Conselhos, com a presença dos conselheiros:
Claudia Regina F. Parusuloi – SME, Janete Celi Soares Sanches – Procuradoria do Município,
Rosangela Pereira de Souza – CASV, Edenilson Jorge Salvador (OAB – Ordem dos
Advogados), Eliana Maria de Souza Pacheco Valsechi (ESALQ – Universidade de São Paulo),
Carla Gonçalves Marques (Secretaria Municipal do Desenvolvimento), Eugênio Nere da Silva
– Paróquia Menino Jesus de Praga, Nilson da Silva Junior (UNIMEP – Universidade
Metodista de Piracicaba, e do presidente, Fidelis Ranali Neto (UNICAMP – Universidade
Estadual de Campinas). Além destes, participou como ouvinte a Sra. Ana Maria C. de Souza.
Após declarar o inicio da reunião, o presidente abriu a palavra para os informes: 1) a
conselheira Rosângela, informou sobre uma discussão referente ao álcool e outras drogas,
promovida Sindicato dos Médicos de Campinas, a ser realizada no próximo dia 14 em
Campinas. 2) A conselheira Eliana informou sobre uma palestra a ser realizada no CIEE em
São Paulo, ficando de informar a data, local e hora. 3) O senhor Fidelis fez a divulgação e
distribuição da Cartilha elaborada pela EMAFLORA sobre as formas de participação do
Orçamento Público de Piracicaba, informando que os exemplares estão sendo distribuídos em
vários locais da cidade, entre eles, CASV, OAB, EMAFLORA, entre outros. 4) A conselheira
Carla informou sobre sua participação num encontro promovido pela Defensoria Pública em
07.08.2013 sobre a questão das internações compulsórias por questão de dependência química.
Relatou que neste encontro se discorreu sobre a dificuldade que se encontra por Piracicaba não
ter CAPS. 5) O conselheiro Nilson informou a todos sobre sua nomeação como Coordenador
Geral do COMITÊ DE PREVENÇÃO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA da UNIMEP (CPDQ).
6) O presidente, Sr. Fidelis informou que, segundo correspondência do CASV a sra. Ana Mara
está assumindo a função de conselheira titular, enquanto que a sra. Rosângela assume a
condição de suplente. 7) Salvador informou que, conforme acertado em reunião anterior,
marcou horário com o Vereador Gilmar Rotta para acompanhar o Sr. William, representante
da Casa das Irmandades, sendo que o mesmo não compareceu à reunião e que quando
procurado, informou que não o fez porque já havia solucionado o problema. A seguir o
presidente apresentou os assuntos da pauta, como segue: 1) Contratação da assessoria da
UNICAMP. 2) Casa das Irmandades. 3) Eleição da Secretaria. 4) Apresentação do
representante da Paróquia Menino Jesus de Praga. Após a aprovação da pauta, o Sr. Fidelis
informou, com relação ao primeiro assunto, que após o fórum realizado pela Prefeitura, se
reuniu com a funcionária Daniela (SEMPES) onde se soube que a tramitação de contratação
da assessoria está em estágio de final de planejamento. Relatou que a previsão, segundo a
funcionária, é de que o projeto acontecerá num período de dez meses. Foi sugerido, a partir
desta informação, que se faça um ofício à esta secretaria, relatando todo o encaminhamento do
COMAD até o momento, solicitando da referida secretaria um parecer sobre a perspectiva de
conclusão deste processo, como forma de documentar oficialmente os respectivos contatos e
procedimentos. Foi solicitado que este ofício seja devidamente protocolado, desta forma, o
COMAD terá estas informações registradas em documento reconhecido pela prefeitura através
da secretaria. Com respeito ao segundo assunto da pauta, o Sr. Fidelis informou que existe
uma casa na rua Ipiranga denominada CASA DAS IRMANDADES, responsável pelo abrigo
de algumas entidades assistenciais, entre elas, os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos
Anônimos e o ARANON. Segundo o relato, estas entidades procuraram o COMAD, através
do presidente porque esta casa, que é sustentada (aluguel) pelo poder público (Prefeitura), não
teria mais como ser viabilizada, uma vez que uma determinação do Tribunal de Contas proibia

a continuidade desta manutenção. Estas entidades, assim, solicitaram ao COMAD um apoio no
sentido de autorizar que seu orçamento fosse utilizado para este fim. Foi decidido que o
COMAD, antes de qualquer providência, solicitará um extrato à gestão do fundo dos
Conselhos sobre como estão sendo geridos os recursos relativos a este Conselho. Para tratar o
terceiro assunto da pauta foi realizada a escolha de pessoas para compor a secretaria do
COMAD, como segue: Secretário Executivo – Salvador; Suplente – Jeanete; Secretário de
Atas – Nilson; Suplente – Ana Maria. O quarto assunto se deu com a apresentação do
conselheiro Eugenio que descreveu sua história como ex-dependente e membro do Narcóticos
Anônimos. A reunião se encerrou às 16h10. Eu, Nilson da Silva Júnior, secretário de atas,
juntamente com o Sr. Fidelis Ranali Neto, presidente do COMAD e com todos os presentes.

