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Aos doze dias do mês de março de dois mil e doze foi realizada a segunda reunião ordinária da 

nova gestão  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, 

representando a Secretaria Municipal da Educação, o Sr. Fabrício F. Alves de Lima representante da 

Secretaria Municipal da Saúde, 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):  sra. Geci de Souza Fontanella, 

representando  a  FEAE  –  Federação  Amor-Exigente,  a  sra.  Rosângela  Pereira  de  Souza, 

representando a ONG CASVI  ,  o Sr.  Fidelis,  representando a Comunidade Terapêutica Cantinho 

Nova Suíça, o Reverendo Nilson da Silva Junior, representando a UNIMEP – Universidade Metodista 

de Piracicaba, as sras. Eliana Zanatta e  Sandra Moraes, representantes do PIRA21,  e como ouvinte 

a  sra.  Sandra  Rita  da  Cruz  Moura,  assistente  social  e  o  vereador  Bruno  Prata,  presidente  do 

FOPREDEQ – Fórum de Prevenção a Dependência Química. Dando início aos trabalhos, a major 

Adriana se apresentou e solicitou aos presentes que se apresentassem. Assim o fizeram e a Major 

Adriana  continuou  sua  fala,  salientando que  o  COMAD  deverá  prestar   contas  de  suas  ações 

mensalmente . Os Conselheiros(as) recordaram  as datas agendadas para as reuniões ordinárias do 

Conselho neste ano: são elas: 9 de abril, 14 de maio, 11 de junho,  2 de julho, 13 de agosto, 10 se 

setembro, 8 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro. A presidente Major Adriana fez um 

comentário  sobre a palestra sobre Prevenção ao uso de álcool e outras drogas ministrada por Vera 

Porto, voluntária da FEAE – Federação Amor-Exigente, realizada no dia 25 de fevereiro para os 

novos guardas-mirins, uma iniciativa do  SESC de Piracicaba. Disse:  “a palestra foi muito produtiva 

pela linha de opção de escolha,  sobre  a  resistência a  drogas”.  Afirmou:  “É preciso buscar  nas 

escolas grupos vulneráveis para tirá-los do seu nicho e trazê-los para a discussão do problema com 

alunos do ensino médio”. O Sr. Ronaldo Lucentini, representante da SELAM,  lembrou que  o Fundo 

social está ministrando palestras no ensino médio a nível estadual.  A Sra. Sueli, representante da 

SME, salientou se não seria interessante promover estas ações também nas escolas particulares. A 

major Adriana comentou que há uma certa rivalidade entre os alunos (as) da escola Grilo e da 

escola Gallo. O Comandante Narzi  falou de suas palestras para crianças e pais nas escolas: “Drogas 

e seus malefícios” e “As 10 maneiras de se criar um delinquente”.  A partir destas colocações, a 

proposta é  de unir as experiências, e se fazer um cronograma para atender à população.  Lembrou 
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que a ação mais difícil  para a atuação do Comad  é a fiscalização. Comandante Narzi falou  sobre a 

cartilha impressa, e a Major disse que:   “já há um estudo para ampliar o PROERD para a Guarda 

Cível.  O Sr. ,Fabrício, representante do CAPSad, comentou que ministrar palestras talvez não seja 

uma ação efetiva, pois, “As crianças estão reunidas e depois demora-se para fazer  outra palestra”. 

Sugere que haja uma capacitação para docentes, para que eles promovam e realizem estas ações 

continuamente. O Rev . Nilson, representante da Unimep, sugeriu que se estabeleça um grupo de 

trabalho de modo a utilizar  psicólogos e todos os profissionais da saúde, educação e profissionais 

afins, de modo a desenvolver uma programação para capacitar professores, famílias etc. “Alguém 

deverá dar seqüência ao trabalho”.  A Sra. Carla, representante da SEMDES, lembrou que não se 

deve  esquecer a função do Conselho: “propor Políticas Públicas para que os órgãos competentes 

desenvolvam estas funções” e o Rev. Nilson propôs a preparação de um material único elaborado 

por  professores,  pastores,  sacerdotes e  pessoal  da saúde para que haja identificação entre os 

profissionais,  que trabalharão na  capacitação desses  profissionais,  que trabalham com o tema. 

Algumas ações possíveis de serem realizadas foram votadas pelo Conselho: São elas: O convite 

para participar do Encontro de Aeromobilismo Nacional, no Aeroclube de Piracicaba nos dias 17 e 

18 de março e nos dias 14 e 15 de abril.  A idéia desta participação é a de distribuir  material  

informativo e  orientação sobre  prevenção e tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas, 

divulgação do COMAD de Piracicaba. Votada a proposta: 9 votos a favor e 3 abstenções. Aceita a 

proposta, foi proposto um cronograma de participação entre os Conselheiros (as): Dia 17: Sueli e 

Cláudia da SME sábado à tarde; Dia 14: vereador Bruno Prata e  Sandra Novaes, e Eliana Zanatta, e 

Sandra no período da tarde. Ficou combinado que o Vereador Bruno Prata, e o Reverendo  Nilson 

farão contato com as lideranças religiosas, a fim de promover um encontro no dia 3 de abril com 

estas  lideranças,  de  modo  que  este   encontro  desencadeie  novas  ações  multidisciplinares  e 

pluralistas  para o  tema.   A major  Adriana afirmou:  “Temos que capacitar  grupos das  igrejas  a 

ensinar  famílias  a  enfrentarem,  prevenirem  e  trabalharem  o  problema”.  Prof.  Nilson  se 

disponibilizou a reunir os leigos e pastores. O vereador Bruno Prata  se comprometeu a ajudá-lo, 

reunindo também as lideranças religiosas da igreja católica para participarem deste encontro. Uma 

das ações propostas a partir deste encontro será a de se produzir uma cartilha única, respeitando o 

credo de cada um, mas com uma proposta do tema de forma mais  técnica. Para se produzir este 

material, primeiro terá que ser realizado uma primeira reunião destas lideranças, de modo a fazer 

parceria com pastores, sacerdotes e lideranças religiosas. O encontro será realizado na Unimep, 

através do CPDQ-  Comitê de Prevenção a Dependência química. Votada a proposta, esta venceu 
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por 9 votos a favor e 3 abstenções.  O primeiro passo para que o encontro se realize é o de verificar 

o horário em que as lideranças religiosas poderão participar.  A data proposta será o dia 3 de abril, 

às 10 horas, na Unimep. O Reverendo Nilson providenciará o convite, em que constará a sala e o 

horário para o encontro ser realizado. A Sra Carla da Semdes lembrou: “As competências nossas 

são as de que haja uma política, que se desenvolva em Piracicaba”. Outras atribuições: “ ver se a 

fiscalização está sendo executada no sentido de cobrar ações ou de se organizar dentro de uma 

sociedade para que essas políticas sejam desenvolvidas.” Que “o que o Comad pode realizar  são 

seminários, conferências ou não.  O governo é que deve fazer as políticas”. O vereador Bruno Prata 

colocou:  “Por  mais  que  se  tenha   vontade,  o  que  está  funcionando  em  nossa  cidade  são  os 

trabalhos das Igrejas Evangélicas, Católicas e  Sociedade Civil”.  Não está muito na hora de escolher 

quem vai ou quem não vai.  Não há políticas”. Carla  reafirma : “A abordagem que o COMAD tem 

que fazer nesta reunião é a  abordagem técnica: fazer seminários, mobilização e propostas”. O Rev 

Nilson disse que alguém deve fazer um esboço deste material técnico, pois  existe muito material, e 

que haja uma  Formação de Comissão para Proposição de Políticas, Mobilização e Fiscalização. 

Votada a proposta, foi aceita por unanimidade. Fica assim constituída a Comissão de Fiscalização: 

Carla Gonçalves Marques, Fabrício Foster Alves de Lima, Rosângela Pereira de Souza, Fidélis Ranali 

Neto,  Francisco   Aparecido  Farhat,  Comandante  Narzi  Alves  de  Novaes,   com  assessoria  do 

vereador Bruno Prata. O comandante Narzi vê a necessidade de que todas as entidades, postos de 

conveniências, bares, sejam registrados e que estes registros sejam do Conhecimento do Comad. 

Desta feita foi decidido que seja escrito um ofício em nome do COMAD para a Prefeitura para que 

esta forneça os cadastros de todas as entidades, que trabalham com álcool e drogas em todos os 

órgãos  do  município.  Isto  para  se  obter  um diagnóstico  das  deficiências  para  poder  fiscalizar. 

Também foi realçada a necessidade de uma Comissão para Proposituras Políticas, cuja finalidade 

seja  a  de  levantar  as  ações  já  existentes  no  município:  o  que  está  devidamente  registrado  e 

regulamentado. Na prevenção: Políticas de maneira geral para o Município, adulto, criança, nas 

empresas, nas escolas, nas universidades, combate ao comércio de drogas em geral. A comissão de 

Mobilização fica representada e definida pelos segmentos:  Unimep, Esalq, Selam, Secretaria da 

Educação, Guarda Civil, Pira 21, Proerd, Sesc, Ação cultural, Banda da Guarda Civil. Foi confirmada a 

diretoria,  que  representará  o  Comad na  Câmara  Municipal  conforme ofício  datado em  14  de 

fevereiro:   os titulares,  Major,  Josué Adam Lazier,  Adriana do Sesc,  Eliana da Esalq,  e Carla da 

Semdes. Na ausência dos titulares os seus suplentes, sra. Geci Fontanella, Rev. Nilson da Silva Jr, Sr. 

Roberto Mota, sra. Áurea da Esalq e sra. Maria da Graça Férrea da SEMDES. Fica a propositura de 
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uma pauta para a próxima reunião ordinária do COMAD, que será realizada no dia nove de abril do 

ano corrente: 1) Que se faça uma planilha em que conste uma relação das entidades participantes 

do Conselho para se administrar faltas dos participantes e possíveis substituições. 2) a formatura 

do Proerd e,  3)  a definição do que será realizado na Semana sobre Álcool e Drogas, se haverá 

Seminários e/ou Conferências. Proposta lançada a ser votada e discutida: Semana de Plano de Ação 

nas linhas da prevenção, fiscalização, combate ao comércio, tratamento, reinserção e tratamento. 

Às 16 horas deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Geci de Souza Fontanella lavrei a presente 

ata, e depois de aprovada será assinada  por mim, pela Presidente e demais Conselheiros.

______________________________             __________________________________
         

      Geci de Souza Fontanella                                 Major Adriana Cristina S. Nunes
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