
Reunião do COMAD
Ata – 06/06/11

Ao sexto dia do mês de junho do ano dois mil e onze foi realizada a  quinta 
reunião  do  COMAD,  no  decorrente  ano.  Estiveram  representando  o  Poder 
Público: Major da PM Adriana Cristina S. Nunes, representando a Polícia Militar 
do  estado  de  São  Paulo;  Ilda  Soeli  Barbosa  Danelon,  representando  a 
SEMDES  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social);  Ronaldo  José 
Lucentini, representando a SELAM (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades 
Motoras); Roseméri Vieira Gomes,representando a SMS (Secretaria Municipal 
de Saúde);  Cláudia Regina F.  Parussulo,  representando a SME (Secretaria 
Municipal  de  Educação  –  Saúde  do  Escolar).  Estiveram  representando  a 
Sociedade  Civil:Fabiana  Piacentini,  representando  a  Pastoral  do  serviço  da 
Caridade  (PASCA/SEAME);  Fidelis  Ranali  Neto,  representando  o  Cantinho 
Nova Suíça; Geci de Souza Fontanella, representando a Federação Brasileira 
de  Amor  Exigente;  Sandra  Rita  da  Cruz  e  Márcia  Erika  Nakagawa, 
representando  o  CRAMI;  Gabriel  Molina  Bonifácio,representando  o  CASVI. 
Participaram também da reunião  o  Capitão  PM Silvio  e  o  3º  Sargento  PM 
Luciana, representando o Setor de Comunicação Social  do 10º Batalhão da 
PM.  Pauta: XI Semana Municipal Sobre Álcool e outras Drogas – de 27/06 a 
01/07.   Iniciou  a  pauta  a  presidente  do  COMAD,  Geci,  informando  que  a 
conselheira Rosângela não estaria presente, mas que seu suplente Gabriel a 
representaria.  Foi  colocado a todos que o COMAD estava intensificando os 
trabalhos junto aos palestrantes,  para que os mesmos venham sem custos 
algum.  Alguns  nomes  estão  definidos  como:  o  do  professor  Edson  e  da 
professora Elaine Brancalion. As palestras serão desenvolvidas com temas de 
prevenção  envolvendo  os  educadores,  professores  e  contaremos  com  a 
presença do Secretário Municipal de Educação, Gabriel Ferrato. Nesse debate 
idealizamos  ações  de  trabalhos  para  a  prevenção  que  também  envolva  a 
saúde  do  escolar  e  da  diretoria  de  ensino  e  que  possamos  desenvolver 
trabalho em conjuntos. Os convites serão estendidos a todos os profissionais 
da  área  de  educação,  saúde,  tratamento  da  cidade,  inclusive  a  todas  as 
escolas  do  município.  A  conselheira  Major  Adriana  comentou  sobre  a 
importância do trabalho de formação de líderes na escola, escola de saúde 
integral,  fazendo um link das ações completas.  A conselheira Geci  também 
abordou a importância da linha de prevenção na escola estadual juntamente 
com o Projeto Pira 21 – Paulo Arruda. Temos também agendada uma reunião 
no dia 08/06/2011 com o prefeito sobre a atuação do COMAD. Também foi 
colocado que nas palestras devemos elaborar perguntas viáveis com o debate. 
A  conselheira  Geci  colocou  a  importância  de  marcamos uma reunião  para 
conversarmos sobre a proibição da lei que precisar ser adequada tais como: a) 
qual secretaria fará a fiscalização, atuação e punição; b) multa em caso de 
incidência e reincidência;  c)  valor  para o fundo específico como COMAD e 
Fundo para o tratamento de dependente. A conselheira Roseméri disse que já 
existe esta Lei Federal e está ligada a saúde. O conselheiro Fidélis em caso de 
tratamento existe a internação pelo SUS, SUAS, Hospital geral e a ANVISA 
normaliza todos estes casos. Foi marcada uma reunião com a subcomissão 
para  o  dia  08/06/2011 ás  16h00 onde os  conselheiros  Francisco,  Ronaldo, 
Geci,  Solei  e  Rosângela  discutirão  alguns  procedimentos  para  a  semana 
municipal sobre álcool e outras drogas. A conselheira Geci também convidou 



todos  a  participarem  da  ultima  reunião  antes  da  Semana  Municipal.  A 
conselheira Cláudia disse que devemos acontecer sobre a atuação do COMAD 
no  sentido  de  fiscalização.  A  conselheira  Geci  convidou  a  todos  os 
conselheiros a participarem do curso do DENAR que será realizado do dia 
27/06  a  01/07  das  19h00  ás  22h00  para  capacitação  de  agentes 
multiplicadores.  Também  no  dia  27/07  acontece  a  passeata  no  centro  da 
cidade com cartazes, folders e entrega de panfletos até a Praça José Bonifácio 
onde as entidades exporão seus trabalhos deste prevenção, redução de danos 
até locais para tratamentos.  Na terça-feira  dia  28/07 teremos o tema sobre 
tratamento  onde  serão  convidados  a  Heloísa,  Dr.  Josemar,  CAPS  AD, 
UNIMED, AMHPLA,  Hospital  dos Fornecedores de Cana,  Santa  Casa e  as 
comunidades  terapêuticas.  A  conselheira  Roseméri  sugeriu  fazermos  duas 
perguntas em caso de ninguém iniciar a discussão sobre o tema abordado. 
Ficaria responsável para tal tarefa a subcomissão envolvendo os conselheiros: 
Roseméri, Sandra, Fabiana, Geci, Rosangela e Fidelis. Para isso foi marcada 
uma  reunião  para  o  dia  15/06  ás  14h00  onde  será  abordado  o  seguinte: 
tratamento,  reinserção  social,  prevenção,  políticas  publicas.  Na  terça-feira 
também contaremos coma presença de Roseli Oliveira que abordará tema com 
as assistentes sociais, CRAS, lideranças de bairros. Estender os convites aos 
demais conselhos municipais. Na quarta-feira contaremos om o Sr. Santos que 
abordará temas como redução de danos, saúde, assistência social, esporte e 
ações posteriores.  Na quinta-feira  vira  uma representante da UNIADE, Dra. 
Ana,  que  trabalhará  o  tema políticas  publicas.  A  conselheira  Geci  também 
solicitou  ao  CASVI  um levantamento  sobre  leis  que  existem sobre  o  tema 
propostos. A subcomissão que terá esta finalidade contará com os seguintes 
conselheiros: Rosangela, Gabriel,  Polícia Militar, Thiago, Francisco. Também 
foi proposto para que a Câmara de vereadores faça um levantamento sobre a 
Lei Orgânica do Município. na sexta-feira dia 01/07 acontecerá a formatura do 
PROERD a partir  das 08h00. Ficou para o conselheiro Ronaldo verificar as 
condições  do  ginásio  municipal  “Waldemar  Blatkauskas”.  Também  foi 
destacada  uma  subcomissão  para  ajudar  nos  trabalhos  de  preparação  do 
ginásio. Contaremos com os seguintes conselheiros: Ronaldo, Sandra, Márcia, 
Érika, Geci e Cláudia (que levara mais seis pessoas).  A Conselheira  Geci 
também confirmou a presença do Padre Haroldo e Laura Fracasso para as 
palestras. Também foi marcada uma reunião extraordinária para o dia 20/06 ás 
14h00 para elaboração das questões para os palestrantes da semana. Estão 
todos  convidados.  Lavrou  esta  ata  o  secretário  executivo,  Ronaldo  José 
Lucentini, que vai assinada por todos os presentes
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