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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e doze foi realizada a terceira Reunião Ordinária do
COMAD – Conselho Municipal sobre Álcool e Drogas, na Casa dos Conselhos cita à Rua Joaquim
André, 895 –Paulista – Nesta. Representando o Poder Público estiveram presentes: a presidente
do Conselho, Major Adriana Cristina S. Nunes representante da Polícia Militar 10 BPMI, o
comandante Narzi Alves Novaes representante da Guarda Civil, a Sra. Sueli Aparecida Araújo e a
Sra. Claudia Regina F. Parussulo, representantes da Secretaria Municipal da Educação, a Sra. Cátia
A. D. Calixto representante da Secretaria Municipal da Saúde, a Sra. Melissa Pozar Godsfrieldt de
Abreu representante da Procuradoria Geral, o Sr. Ronaldo José Lucentini, representante da SELAM,
a Sra. Carla Gonçalves Marques, da SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Representando a Sociedade Civil estiveram presentes os seguintes Conselheiros (as): a Sra.
Rosângela Pereira de Souza, representando a ONG CASVI , o Sr. Fidelis Ranali Neto, representando
a Comunidade Terapêutica Cantinho Nova Suíça, o Sr. Josué Adam Lazier representando a UNIMEP
– Universidade Metodista de Piracicaba, a Sra. Eliana Zanatta representante do PIRA21. Dando
início aos trabalhos, a Presidente Major Adriana se apresentou e solicitou aos presentes que se
apresentassem. Após apresentação a Presidente iniciou leitura de carta da Sra. Geci de Souza
Fontanella, representante da FEAE – Federação Amor-Exigente e Secretária Executiva do COMAD
pedindo seu desligamento do Conselho, alegando motivos pessoais. Após leitura a Presidente abriu
votação para escolha de novo Secretário Executivo para o Conselho, sendo eleito o Sr. Fidelis Ranali
Neto. Dando sequencia a Presidente abriu para a Comissão de Políticas Públicas apresentar seus
trabalhos. A mesma informou ter realizado uma reunião no período, na qual foi discutida a
possibilidade de desenvolvimento de um “Plano Municipal Sobre Drogas” para o município. A
Comissão informou ainda ao Conselho que percebendo a complexidade de tal proposta entrou em
contato com o CONED Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, com o Conselho de
Entorpecentes de Campinas e com a SENAD Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, pedindo
orientação. Informou ainda ao Conselho que o contato mais efetivo foi com o CONED que passou
as seguintes orientações: fazer um levantamento dos recursos do município em relação à questão
das drogas, fazer estudo da demanda através de levantamentos epidemiológicos, fazer um
levantamento bibliográfico de quais as políticas públicas são praticadas a nível nacional e mundial,
após esses levantamentos realizar uma audiência pública municipal promovida pelo Conselho para
por fim elaborar um anteprojeto de lei para submeter à Câmara de Vereadores. Discorrendo ainda
sobre esse assunto a Comissão sugeriu segundo orientação do CONED a participação de alguns
conselheiros no “I Encontro de Conselhos Municipais sobre Drogas de Estado de São Paulo de
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2012” a ser realizado no dia 19 de abril de 2012. Após término de explanação da Comissão a
Presidente convocou os conselheiros a participarem do evento, pedindo que os interessados
enviassem nome e RG ao e-mail do Conselho para serem feitas as inscrições. Após estas
deliberações a Presidente comentou sobre ação de prevenção realizada por alguns membros do
conselho no evento do Aeroclube de Piracicaba, criticando a mesma por entendê-la como uma
ação não efetiva. Após a colocação da Presidente foi questionado pelo Conselho sobre as faltas
consecutivas de alguns conselheiros e qual seria a postura em relação a esses membros. Por fim foi
explanada pelos conselheiros a falta de tempo para organização da Semana Municipal sobre
Drogas de Piracicaba, sendo sugerido deixar a cargo do FOPREDEQ Fórum Prevenção da
Dependência Química presidido pelo vereador Sr. Bruno Prata.
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