CONSELHO MUNICIPAL SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

ATA REUNIÃO 06/02/12
A sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, na Rua Joaquim André895, centro na cidade de Piracicaba. Foi realizada a 1º reunião do ano do Conselho Municipal sobre
Álcool e Outras Drogas (COMAD). A reunião teve como pauta a apresentação dos novos Conselheiros
indicados pelas entidades e dos que foram indicados para mais dois anos, através da eleição realizada em
09 de Setembro do ano de 2011. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Major Adriana Cristina
S. Nunes, Claudia Regina F. Parussulo, Cátia A D Calixto, Francisco Aparecido Rahal Farhat, Melissa
Pozar Gosfrield de Abreu, Ronaldo José Lucentini, Carla Gonçalves Marques, Rosângela Pereira de
Souza, Fidelis Ranali Neto, Josué Adam Lazier, Nilson da Silva Junior, Eliana Maria Souza Pacheco
Valsechi, Áurea Osana Custódio Toledo, Adriano Antonio Costa, Geci de Souza Fontanella e
representando o conselheiro Augusto Cardinali Jr a Sra. Sandra Novaes. Os ausentes com justificativas
foram: Carlos Alberto Gurreiro e Vitor Roberto Previde e os ouvintes: Marcelo Silveira Coury, Maria
Beatriz Machado Leão e Sandra Rita Cruz Moura. A Sra. Geci de Souza Fontanella iniciou a reunião
solicitando uma breve apresentação de todos os conselheiros indicados para compor o Conselho na
gestão 2011/2013, falando o motivo dessa reunião, o qual foi realizada a votação para a composição da
mesa diretora. O COMAD então elegeu seus representantes para o cargo de Coordenador,mediante
votos. Os concorrentes forma o Sr. Fidelis Ranali Neto e a Major Adriana Cristina S. Nunes. A
representante da Policia Militar Major Adriana foi eleita com oito votos a favor. Por falta de
concorrentes a Sra. Geci Fontanella seguirá como secretária executiva na gestão de 2011/2013. Os
candidatos foram cumprimentados e receberam os parabéns pela composição do conselho. Dando
seguimento aos trabalhos o primeiro assunto em pauta foi a determinação das datas e horário para
reuniões do COMAD, ou seja nos dias : 9 de abril, 14 maio, 11 de junho, 2 de julho, 13 de agosto, 10 de
setembro, 8 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro. Sempre na segunda, segunda-feira de cada
mês, às 14h00 na Casa dos Conselhos. Outros assuntos abordados foram: quais as ações para a
elaboração de politicas públicas na prevenção, no tratamento, na redução de ofertas de drogas e na
reinserção social daqueles que dela já necessitam. Para a atual gestão a Major diz que “espera tornar,
com o apoio dos demais membros, o Conselho Municipal sobre Álcool e outras Drogas mais prático,
com movimento diferente para que as pessoas comecem acreditar no nosso trabalho e que, através de
pequenos passos podemos mudar a realidade do nosso município."Agora a secretaria executiva do
Conselho levantou a possibilidade de envolvermos as igrejas de todas as denominações no trabalho de
prevenção e demais necessidades no problema de álcool e outras drogas no Município e ficou de
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levantar e-mails dos pastores que participam do Conselho de Pastores de Piracicaba. Disse da urgência
em se pensar a Semana sobre Álcool e Drogas que acontecerá no mês de Junho e que não precisa,
necessariamente, ser da forma que foi realizada até agora. Finalizando, foi marcada a próxima reunião
ordinária para dia 12 de Março. Esta ata foi descrita por mim, Geci de Souza Fontanella, se aprovada,
será assinada por mim, pela Presidente do Conselho Sra. Major Adriana Cristina S. Nunes e por todos os
Conselheiros presentes.
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