
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

     Criado pela Lei Municipal nº1767 de 11 de Junho de 1999, 
        Alterada pela Lei Municipal nº 1977 de 13 de Novembro de 2001,

     Alterada pela Lei Municipal nº 2060 de 29 de Outubro de 2002,
 Alterada pela Lei Municipal nº2704 de 19 de Julho de 2010. 

Ata da Terceira Assembléia Geral Ordinária da gestão de 2010/2012
Data: 15/12/2010 – Início: 9:20 hrs. 
Local: Auditório da Delegacia Regional de Ensino, Praça Narciso de Andrade, s/nº, Vila Mathias, 
Santos.
1 – PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros e Convidados através da leitura da lista de presença,  
anexa. Não houveram justificativas de ausência apresentadas.
2 – ORDEM DO DIA:
2.1 – Leitura e aprovação da ata da Ata da Segunda A. G. O. de 2010; 
2.2 –  Deliberação  das  pesquisas  que  serão  realizadas  em  2011  em  parcerias  com  as 
Universidades, sobre o número de usuários de drogas e especialmente o número de usuários 
que já foram autuados com Termos Circunstanciados – TC e reincidências, de acordo com a “Lei  
Federal nº 11.343/06, art.28” tendo cumprido penas alternativas entre outras;
2.3 – Apresentação do trabalho de prevenção que será desenvolvido nas Escolas Estaduais a 
partir do próximo exercício;
2.4 – Assuntos Gerais.
O Sr. Presidente Eustázio Alves Pereira Filho, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo 
a presença de todos os presentes e solicitando que todos assinem a lista de presença. Item 2.1 - 
Concedido 15 minutos para a leitura. Aberta a oportunidade para a realização de correções e 
adendos na Ata da Segunda A. G. O. de 2010, não houve nenhuma manifestação. DECIDIDO E 
APROVADO: A ata anterior está aprovada. Antes de passar ao próximo item da pauta o Sr. 
Presidente  fez  as  seguintes  observações:  1)  Agradeceu  a  Diretoria  Regional  de  Ensino  na 
pessoa da Supervisora, Sra. Lenise e do Conselheiro, Sr. Eduardo Dias Mattos pela cessão do 
auditório  ora  utilizado.  2)  Solicitou  que  todos  os  presentes  permaneçam no  recinto  após  o 
encerramento desta Assembléia para participarem de uma breve confraternização de fim de ano. 
3) Oficializou a posse do Conselheiro Carlos Eduardo Afonso Mota, representando a Secretaria 
Municipal  de Esportes.  4)  Registrou a presença da colaboradora  Sra.  Diná Ferreira  Oliveira, 
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a qual foi  dada a palavra  para 
apresentar  e  Plano  Municipal  de  Políticas  Públicas  para  Mulheres,  deixando  uma  cópia  à 
disposição deste Conselho, que poderá ser consultada na Casa de Participação Comunitária e 
esclarecer  que  o mesmo foi  elaborado com base nas  metas  e eixos  do Plano Nacional  de 
Políticas sobre as Mulheres e discutido nos sete Encontros Metropolitanos de Mulheres,  nas 
Assembléias  do COMMULHER e em várias outras  reuniões.  Encerrando sua fala  colocou o 
COMMULHER  a  disposição  para  colaborar  com  este  Conselho.  5)  Informou  a  todos  os 
presentes que o COMAD elege todo ano, desde 2005, a “Personalidade do Ano na Prevenção”,  
fazendo constar todos os já homenageados: 2005 – Sra. Silvia Teixeira, Reitora da Unisanta; 
2006 – Sra. Silvia Costa, Jornal Escola (A Tribuna); 2007 – Cel. Renato Penteado Perrenoud, 
Secretário de Segurança Municipal; 2008 - Cel. Armando Bezerra Leite, PROERD e 2009 – Não 
houve homenagem em virtude da paralisação do COMAD para tratar exclusivamente das 20 
“pré-conferências” e todos os outros preparativos para a realização da VI Conferência Municipal  
Antidrogas e informando que será realizada uma reunião com a Diretoria Executiva e com os 
Coordenadores  das  Câmaras  Setoriais,  no  Paço Municipal.  4°  andar,  salas  402/403,  no  dia 
22/12/10,  às 10:00 horas, para apresentar  a indicação da personalidade a concorrer com as 
demais  apresentadas pelos  Conselheiros  na próxima A.  G. O. 6)  Informou que junto com a 
próxima A. G. O., a ser realizada no dia 19/01/11, em local e horário a ser confirmado, também 
será realizada, pelo Colaborador Sr. Davi Abdo Bennetti e sua equipe, a capacitação do Projeto  
Consultórios  de  Rua.  Retomando  a  ordem  do  dia,  no item  2.2,  foi  passada  a  palavra  ao 
Conselheiro,  Sr.  João  Carlos  Teixeira  de  Souza  Barros,  representante  da  UNISANTA  que 
sugeriu  a  realização  de  uma  reunião  para  definir  a  forma  como  serão  feitas  as  pesquisas 
necessárias e a criação de uma comissão para organizar  a parte  científica da proposta.   O 
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Presidente Eustázio indica a pesquisa sobre os resultados do PROERD como uma das primeiras 
a serem realizadas,  pois  visa elaborar  material  que possa servir  de base para solicitar  mais  
recursos e incentivar o interesse das escolas particulares. Ficou sugerida a data de 24/01/11, às 
10:00 horas, na UNISANTA, na Rua Oswaldo Cruz n° 266, para a realização da reunião que 
tratará das pesquisas que serão realizadas em 2011, com a parceria das Universidades, sendo 
que a mesma será confirmada através de convocação por email  à todos os Conselheiros  e 
Colaboradores interessados. Item 2.3 - Foi dada a palavra ao Conselheiro Eduardo Dias Mattos 
para  apresentar  o  “Sistema  de  Proteção  Escolar”  que  consiste  no  conjunto  de  ações 
coordenadas pela Secretaria da Educação que visam promover um ambiente escolar saudável e 
seguro, propício à socialização dos alunos, por meio da prevenção de conflitos, da valorização 
do papel pedagógico da equipe escolar e do estímulo à participação dos alunos e sua integração 
à escola e à comunidade. As ações que integram o Sistema de Proteção Escolar reafirmam a 
escola como um espaço privilegiado para  a construção da cidadania participativa e o pleno 
desenvolvimento humano. Primeiramente pediu a todos os Professores que colaboram com o 
projeto  para  que  se  apresentem  através  do  microfone,  ficando  determinado  que  seus 
comparecimentos constarão através da lista de presença. Iniciando sua apresentação, abriu a 
página da internet http://www.educacao.sp.gov.br, da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo e demonstrou como chegar ao portal do Sistema de Proteção Escolar através do caminho: 
Órgãos Vinculados – FED – Sistema de Proteção Escolar e como o Diretor de uma escola deve 
relatar as ocorrências através do próprio programa, destacando a simplicidade e grande utilidade 
deste  registro.  Mostrou  algumas  dentre  as  várias  infrações  que  podem ser  registradas,  tais 
como:  Ação  de  Grupos,  Agressão,  Agressão  Sexual,  Ameaça,  Consumo  e  Tráfico,  etc. 
Ressaltou que a falta do “Registro de Ocorrência Escolar” é um fato muito grave, pois gera a  
falsa  impressão  de  que  a  escola  não  necessita  das  ações  que  fazem parte  do  projeto.  A 
Supervisora, Sra. Lenise pediu a palavra para fazer constar que este projeto é recente e iniciou-
se contemplando 10 escolas,  das  quais  6 são de Santos  e com a presença do “Professor-
Mediador Escolar e Comunitário”, agora em 2011, incluirá mais 10 escolas das quais 3 são de 
Santos (EE Azevedo Júnior, na Rua Dom Pedro I, nº 50; EE Barnabé, na Praça Corrêa de Melo 
s/nº e EE Dr. Paulo Filgueiras Júnior, na Rua Francisco de Barros Mello s/nº). Informou também 
que é primordial para o sucesso das ações a atuação do Professor Mediador, pois foi verificado 
que  alguns  destes  colaboradores  conseguiram  mudar  o  perfil  da  escola  e  outros  não 
demonstraram tanto interesse, sendo que em reuniões de avaliação estão sendo transmitidos 
esses fatos.  A Colaboradora Sra. Inês Dantas de Souza, representante do Centro de Direitos 
Humanos da Baixada Santista Irmã Maria Dolores pediu a palavra para registrar que os Prof. 
Mediadores estão presentes para ajudar,  mas não pode fazer nada sozinhos e por isso não 
podem ser criticados, disse também que todas as escolas estão enfrentando vários problemas 
sejam elas municipais, estaduais ou particulares. Retomando a sua apresentação, o Conselheiro 
Eduardo  expôs  os  slides  onde  constam  as  primeiras  10  e  as  outras  10  novas  escolas 
contempladas  com o  Prof.  Mediador,  os  critérios  e  a  formação  básica  dos  mediadores,  as 
palestras que estão disponíveis para qualquer cidadão e outras informações que permanecerão 
à disposição dos interessados mediante solicitação. Após, chamou os Professores Paulo Garcez 
Fernandes  e  Lizandra  Ferreira  para  apresentarem  alguns  trabalhos  realizados  através  da 
Diretoria Regional de Ensino como o Projeto Vale Sonhar, implementado como política pública 
da secretaria de educação, na disciplina de Biologia, na 1ª série do ensino médio em todas as 
escolas  do  Estado  de  São  Paulo,  como  metodologia  para  trabalhar  o  tema  “Gravidez  na 
adolescência”  previsto no currículo e o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, criado pelo 
Governo Federal com a proposta de realizar ações de promoção da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva de adolescentes e jovens, articulando os setores de saúde e de educação, adaptado 
pelo  Governo  Estadual  ás  necessidades  da  nossa  região.  Em  seguida  apresentou  vários 
materiais utilizados nesses projetos, como o simulador do teste de HIV; livros sobre: diversidade 
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étnica, diversidade sexual, violência urbana e drogas psicotrópicas; o livro “A Adolescência” do 
autor Contardo Galligaris,  os livros “O Corpo da Garotas” e “O Corpo dos Garotos”, do autor  
Jairo Bower, o livro “Sexo e CIA”, do autor Jairo Bower, os DVDs “Medo de que?” e “Era uma vez 
Maria” e outros  que permanecerão à disposição dos interessados para consulta. Encerrada as 
apresentações, o Presidente Eustázio e o Vice-presidente Evandro agradecem e parabenizam 
os Professores e o Conselheiro Eduardo por todo o trabalho realizado, pelo excelente material 
colocado à disposição de rede de ensino e pela apresentação realizada em nossa Assembléia. 
Item 2.4 – A Conselheira, Dra. Tânia Mara Carneiro Freire pediu a palavra para relatar que em 
virtude de integrar este Conselho, passou a ser assediada por usuários que desejam tratamento 
e  mesmo  diante  de  todo  o  seu  esforço,  é  impossível  encontrar  o  local  adequado  para 
encaminhá-los. Ligou para a Igreja Cristo é a Resposta e foi informada de que lá, são atendidas  
apenas as pessoas que já passaram pelo SENAT. Todos que a procuram dizem que o SENAT 
não está atendendo-os. Relata que o consumo de crack não pode ser tratado com sistema de 
ambulatório. Diante destes fatos solicita o envio de ofício ao SENAT, da Secretaria Municipal de 
Saúde, indagando sobre os atendimentos realizados e reitera o pedido de envio de ofício ao 
Prefeito Municipal, indicando o imóvel citado na 1ª A. G. O. para instalação do SENAT II, na 
Zona  Noroeste.  Solicita  ainda  o  envio  de  ofícios  à  Rede  Globo  e  ao  jornal  A  Tribuna, 
agradecendo  a  importância  que  ambos  têm dado  através  da  exposição  na  mídia  sobre  os 
problemas enfrentados em relação ao crescente nível de consumo do crack. A Colaboradora 
Luci Freitas entrega, por escrito, ao 1º Secretário, solicitando que sejam transcritas na presente 
ata,  as  seguintes  sugestões:  1)  Quanto  ao  item  2.2,  sugere  a  integração  de  todas  as 
universidades da região com a parceria,  em rede,  das Secretarias de Saúde, de Assistência 
Social e de Educação e que este assunto seja integrado às discussões na Agência Metropolitana 
da Baixada Santista – AGEM e no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da 
Baixada Santista – CONDESB, 2) Sugere a criação de um site com as ações realizadas pelo 
Conselho ou a sua inclusão no “Portal  dos Conselhos” e 3)  Solicita à Diretoria de Ensino –  
Região  Santos,  o envio de um exemplar  das seguintes  publicações:  1)  Manual  de Proteção 
Escolar e Promoção da Cidadania, 2) Normas Gerais de Conduta Escolar e 3) Preconceito e 
Discriminação  no  Contexto  Escolar.   O  Presidente  Eustázio  agradece  a  presença  das 
Colaboradoras, Psicóloga Fernanda de A Vicente  e Professora  Inês Dantas de Souza e nada 
mais tendo a ser tratado o Sr. Presidente encerra a assembleia agradecendo a presença de 
todos e solicita a mim, Anderson Ribeiro Agostinho, 1ª Secretário que lavre a presente ata.

ANDERSON RIBEIRO AGOSTINHO
Primeiro Secretário

EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO
Presidente
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