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Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e doze foi realizada a quarta 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,  abriu  com  a  fala  a  Presidente,  agradecendo  o  empenho  dos 

conselheiros nas ações realizadas. Passou a palavra para o secretário executivo Fidelis que leu a ata 

da reunião anterior (09/04/2012). Na sequência a presidente abriu para discussão e aprovação da 

ata.  O  conselheiro  Nilson  sugeriu  que  as  atas  das  reuniões  deveriam  ser  encaminhadas 

antecipadamente  as  reuniões  ordinárias,  via  e-mail  dos  conselheiros,  para  que  estes  tivessem 

ciência  do  conteúdo  da  mesma.  Sandra  reforçou  o  assunto  dizendo  sobre  a  necessidade  dos 

conselheiros tomarem conhecimento do que estava acontecendo antes das reuniões ordinárias. 

Após discussão a presidente abriu para a aprovação da ata, sendo que a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Após aprovação a presidente passou a palavra para Renato do IMAFLORA que falou 

sobre  o  I  Encontro  Municipal  de  Conselheiros  e  sobre  o  Curso  de Formação Continuada  para 

Conselheiros  Municipais  a  se  realizarem  no  município  em  parceria  com  ESALQ  e  SEMDES. 

Comentou que: - No ano passado através de parceria entre Prefeitura, ESALQ e SEMDES foram 

feitas ações de fortalecimento dos conselhos de Piracicaba. Neste ano foi realizado diagnóstico dos 

25 conselhos como primeira etapa. A partir dos dados levantados o encontro de Conselheiros tem 

como  objetivo  a  troca  de  experiências  entre  os  conselhos.  O  curso  de  formação  continuada 

abordará tópicos transversais para a formação do conselheiro. Serão seis encontros aos sábados 

das 8h:00min – 12h:00min, oferecidas 40 vagas. Cada oficina terá um palestrante que mediará 

troca de experiências entre os conselheiros. Este espaço será rico para troca de informações. O 
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curso  oferecerá  certificado  para  os  participantes  e  é  oferecido  aos  conselheiros  titulares  e 

suplentes”. Em seguida a presidente passou novamente a palavra para Fidelis que falou sobre o I 

Econtro Estadual de COMADs promovido pelo Conselho Estadual de políticas sobre Drogas de São 

Paulo. O mesmo disse ter sido de grande valia a participação no evento. Relatou que o CONED 

adotou como Política Pública central ações para à implantação de COMADs na maior parte dos 

municípios do Estado de São Paulo. Relatou sobre o evento: - O evento se iniciou com o discurso 

de; na sequência representando o CONED falou o Sr.  Mauro Aranha – presidente; em seguida 

representando o COMAD de Barueri com o tema “Atuação e troca de experiências” falou o Sr. 

Carlos Alberto da Silva – Presidente; em seguida representando a Unidade de Dependência de 

Drogas – Disciplina, Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas – DIMESAD – UNIFESP com o tema 

“Abuso e Dependência de Drogas – Família e Juventude” falou o Sr. Eroy Aparecida da Silva; em 

seguida representando o Grupo Disciplinar  de  Estudos de Álcool  e  Drogas  –  USP com o tema 

“Dimensionalidade  do  Problema  Drogas”  falou  o  Dr.  João  Maria  Corrêa  Filho;  em  seguida 

representando  a  Coordenação  de  Prevenção  Amor  Exigente  com  o  tema  “Educação  como 

Prevenção” falou a Sra. Bernadete Oliveira Maciel e a Sra. Vera Porto; em seguida representando a 

Secretaria Municipal de Saúde – Campinas com o tema “Rede de Proteção – SUS e SUAS” falou o 

Sr.  Sander  Cavalcante  de  Albuquerque  e  por  ultimo  representando  a  Secretaria  Estadual  de 

Desenvolvimento Social de São Paulo com o tema “Rede de Proteção – SUS e SUAS falou a Sra. 

Luciana Bolognini Machado”. Fidelis relatou que conversou com a Sra. Valeska Linjardi – Secretária 

Municipal de Políticas sobre Drogas de Andradina que se colocou a disposição para compartilhar 

sobre experiência do município na implantação da secretaria. Fidelis comentou que o desafio do 

COMAD Piracicaba era de manter o grupo unido através do comprometimento de seus membros, 

sendo que, a seu ver, essa seria a maior dificuldade. Deu como exemplo a dificuldade dos membros 

da Comissão de Políticas Públicas se reunirem para trabalharem o Plano. Lembrou ainda que nem o 

Estado de São Paulo tinha ainda um Plano e que o mesmo estava formulando um anteprojeto para 

apresentar  a  Casa  Civil.  Beatriz  sugeriu  à  abertura  da  Comissão  de  Políticas  Públicas  para 

participação de pessoas que não eram conselheiras com o intuito de dar andamento aos trabalhos. 

A conselheira Rosângela comentou que juridicamente isso não era possível, ficando decidido pelos 

conselheiros que o melhor era perguntar ao conselheiro Francisco (procurador do município) para 

que  o  mesmo respondesse  a  questão.  Após  aquela  discussão  a  presidente  comentou  sobre  o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas e sobre a contratação de assessoria 

técnica  para  o  desenvolvimento  do  referido  plano.  Ficou  decidido  pelos  conselheiros  que  a 
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Comissão de Políticas  Públicas  assumiria  a  responsabilidade de fazer  contato com as  possíveis 

instituições  que  oferecessem  assessoria,  para  que  estas  apresentassem  orçamentos  para  o 

conselho.  Ficou  decidido  que  Comissão  deveria  encaminhar  ofício  pedindo  orçamento  de 

assessoria,  se  baseando  nas  diretrizes  enviadas  pelo  presidente  do  CONED.  As  instituições 

conhecidas e comentadas na reunião que poderiam oferecer serviços de assessoria foram a UNIAD 

da UNIFESP, o GREA da USP e o NEPP da UNICAMP. Fidelis sugeriu que o conselho fizesse contato 

com a Secretaria de Políticas sobre Drogas de Andradina para que pudessem trocar experiências e 

também sugeriu  contato  com o  conselho de Barueri.  Por  fim a  presidente  comentou sobre  a 

reunião do FORPEDEQ que propôs encontro entre Promotoria da Infância e Juventude e diretores 

das escolas na Semana Municipal de Álcool e Drogas.

 

______________________________             __________________________________
         

            Fidelis Ranali Neto                                    Major Adriana Cristina S. Nunes
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