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Ata da Sexta Assembléia Geral Ordinária da gestão de 2010/2012
Data: 18/03/2011 – Início: 9:20 hrs. 
Local: Auditório da Associação Comercial de Santos, Rua XV de Novembro, n° 137, Centro, Santos.
1 – PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros e Convidados através da leitura da lista  de presença, 
anexa.  Justificativas  de  ausências  apresentadas:  Orita  Prata  Real (Universidades  da  Região  – 
FATEC) e Laerte Lafayett dos Santos (Movimentos e Organizações Sociais – Igreja Renascer).
2 – ORDEM DO DIA:
2.1 – Aprovação da Ata da Assembléia Geral Ordinária anterior;
2.2 – Apresentação do Expediente da Executiva do Conselho;
2.3 – Assuntos Gerais;
2.4 –  Abertura  da  Solenidade  de  entrega  das  homenagens "Personalidade  na  Prevenção/2010", 
"Menção Honrosa" e "Amigos o COMAD”.
O Sr. Presidente Eustázio Alves Pereira Filho, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo o 
comparecimento de todos os presentes e solicitando que todos assinem a lista de presença. Item 2.1 
– Concedido 15 minutos para a leitura e aberta a oportunidade para a realização de correções e 
adendos  na  Ata  anterior,  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) Informou que esta Assembléia é especial pois nela será realizada a solenidade que 
homenageia trabalhos na sociedade que valorizam a vida, contemplando as políticas públicas sobre 
tabaco, álcool e outras drogas, destacando que existem drogas lícitas e ilícitas e que ambas trazem 
riscos e malefícios ao indivíduo, à família e a sociedade. Retomando a ordem do dia, no item 2.2, foi 
passada a palavra ao Primeiro Secretário, Sr. Anderson Ribeiro Agostinho que apresentou o seguinte 
expediente  da  Diretoria  Executiva:  1)  Envio  dos  ofícios  nos 04  a  11/2011,  que  se  encontram 
arquivados  na  Casa  de  Participação  Comunitária,  citando  seus  conteúdos.  2)  Reunião  no  dia 
25/02/11, na Secretaria Municipal de Educação, com a Diretoria Executiva para tratar de assuntos 
gerais. Item 2.3 – O Sr. Presidente informou que em virtude da realização de Solenidade de entrega 
das homenagens, a Diretoria Executiva não tem nenhum tema para ser tratado neste item de pauta e 
indaga se algum conselheiro deseja utilizar a palavra para apresentar alguma matéria pertinente aos 
assuntos gerais deste Conselho. Não houve nenhuma manifestação. O Sr. Presidente esclarece que 
propositadamente  foi  encurtada  esta  primeira  parte  da  Assembléia  para  tratarmos  apenas  do 
necessário regimentalmente, e pede a todos que aguardem os últimos preparativos para o início da 
solenidade e continuem presentes para prestigiarmos os nossos homenageados. Item 2.4 – Aberta a 
solenidade foi dada a palavra ao Padre Javier Mateo Aranha, Assessor Eclesiástico da Pastoral da 
Sobriedade, que citou artigo publicado hoje, 18/03/11, na Folha de São Paulo, “O flagelo do crack” de 
autoria do Dr. Gabriel Chalita. Após a citação destacou algumas informações como o aumento anual 
de quase 140%, no consumo de crack entre a classe média. Elogiou o trabalho do Padre Luiz Carlos 
Passos e da Pastoral da Sobriedade, passando a palavra ao Sr. Presidente que discorreu sobre o 
trabalho do COMAD, realizado através da boa vontade e dedicação de seus conselheiros, lembrando 
que  ele  já  existe  a  dez  anos;  que  foi  o  primeiro  conselho  municipal  sobre  drogas  a  receber  o 
reconhecimento “Valorização da Vida”, da Secretaria Nacional sobre Drogas – SENAD; que sempre 
buscou a implementação de políticas públicas na área da prevenção visando a constituição de uma 
sociedade mais feliz,  pois essa é a vocação do ser humano que procura a felicidade através da 
alegria intima da alma, sendo este espírito também encontrado em nossos homenageados de hoje,  
juntamente com o entusiasmo na realização de seus trabalhos, característica que é comum a todos 
eles,  pois  conforme  a  etimologia  nos  ensina,  o  vocábulo  “Entusiasmo”  é  de  origem  grega  e 
originalmente significava: Deus dentro de si, inspiração pela presença de Deus. Citou que uma das 
intenções do COMAD é reconhecer e enaltecer o exemplo de vida,  as pessoas que deixam sua 
marca pelo trabalho voluntário e pelos seus valores de solidariedade e fraternidade e por isso foi 
criada a homenagem “Personalidade do Ano na Prevenção”, que no ano de 2005 homenageou a Sra. 
Silvia  Teixeira,  Reitora  da  Unisanta  por  disponibilizar  todos  os  recursos  do  NESE  –  Núcleo  de 
Pesquisas  e  Estudos  Socioeconômicos/Unisanta  para  a  realização  da  pesquisa  sobre  o  uso  de 
substancias psicoativas entre os alunos do ensino médio da nossa região, inclusive capacitando os 
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nossos conselheiros para realização de pesquisas; no ano de 2006, homenageou a Sra. Silvia Costa, 
do  Jornal  Escola  -  A  Tribuna,  que  coordenou  a  questão  da  prevenção  no  “XVIII  Congresso  da 
Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (ABEAD)”, considerado referência no 
campo da dependência química, realizado pela primeira vez em uma cidade não capital, Santos, com 
o tema "Álcool e outras drogas: mudando o cenário urbano", para uma audiência de mais de mil e 
quinhentos  participantes,  vindos  de  todo  o  país;  no  ano  de  2007,  homenageou  o  Cel.  Renato 
Penteado Perrenoud, Secretário Municipal de Segurança por sua colaboração na implementação do 
projeto “Trote da Cidadania”, que visa prevenir atos de violência durante a recepção aos calouros nas 
universidades,  a  prática do “pedágio”  com a intenção  de arrecadar dinheiro  para  o  consumo de 
bebidas alcoólicas e outras medidas; no ano de 2008, homenageou o Cel. Armando Bezerra Leite, 
pela  realização  do  PROERD,  Programa  Educacional  de  Resistência  às  Drogas,  nas  escolas  de 
Santos; no ano de 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.  Explicou que agora,  referente ao ano de 2010, este  Conselho 
amplia suas homenagens através da entrega de oito certificados “Amigos do COMAD”, concedidos 
aos ex-conselheiros que se destacaram por sua participação nas causas deste Conselho, chamando 
a atenção para o fato de que coincidentemente eles estão distribuídos de forma equilibrada, pois se 
tratam de quatro homens e quatro mulheres, quatro do quadro da administração pública e quatro da 
sociedade  civil.  Iniciando  a  entrega  das  homenagens  solicitou  ao  Vice-Presidente  Sr.  Evandro 
Tavares de Almeida e ao Primeiro Secretário, Sr. Anderson Ribeiro Agostinho que se dirijam à frente 
da mesa para alternadamente entregarem os Certificados, chamando inicialmente o Sr. Alcione Pedro 
Miranda; as jovens Ana Paula Passarelli  Hermida e Thalita Leoche dos Santos; o Cabo PM Ciro 
Carlos Gomes da Silva; constou a homenagem para a Sra. Luciana Oliveira Villarinho que não pode 
comparecer em virtude de compromissos anteriormente assumidos, chamou o Sr. Leonidas Carvalho 
Aragão Rodrigues, a Sra. Maria Salete de Melo Silva de Jesus e por último o Prof. Clovis Pimentel  
Júnior,  encerando esta  parte  expôs o carinho e agradecimento deste  Conselho a  estes “eternos 
amigos do COMAD”. Para a entrega da “Menção Honrosa na Prevenção – 2010”, à Prof. Suely Alves 
Maia,  Secretária  de  Municipal  de  Educação,  foi  passada  a  palavra  ao  Vice-Presidente  que 
inicialmente lembrou a intenção de uma homenagem no sentido de agradecer pela colaboração e 
reconhecer a importância da personalidade homenageada; expôs breve currículo  da Secretária e 
destacou que através dela, esta Menção também homenageia o Programa Conexão Cidadã e todos 
os  envolvidos  em  sua  realização.  Retomando  a  palavra,  o  Sr.  Presidente  solicitou  a  todos  os 
representantes  da  SEDUC,  que  se  dirijam  à  frente  da  mesa  para  que  simbolicamente,  todos 
entreguem a  placa  da  Menção  Honrosa  na  Prevenção  –  2010,  para  a  Prof.  Suely  Alves  Maia.  
Passada a palavra à homenageada a mesma agradeceu a outorga da Menção, citando que a criança 
ou jovem atendido na rede de ensino é a razão de tudo o que acontece dentro de sua Secretaria e  
isso é lembrado diariamente seja por aquele que abre a porta da escola, aquele que leciona, aquele  
que prepara a merenda, ou seja, por todos os funcionários. Citou que no Brasil, os discursos voltados 
à área da educação prometem muitos feitos que quase sempre deixam de ser realizados, mas a 
cidade  de  Santos  tem  o  privilégio  de  ter  um  Prefeito  com  origens  no  sistema  de  Educação, 
conhecedor desta área e comprometido com este setor, dispensando atenção e recursos acima dos 
estipulados. Destacou que Santos recebeu o título de Cidade Educadora, concedido pela Associação 
Internacional das Cidades Educadoras – AICE, que foi resolvido o problema da oferta de vagas nas  
creches,  além de outros dados nacionais  e municipais  referentes ao setor  da educação.  Para a 
entrega da homenagem de reconhecimento “Personalidade do Ano na Prevenção – 2010”, ao Padre 
Luiz Carlos Passos, retomou a palavra o Sr. Presidente que iniciou destacando o trabalho da Pastoral 
da Sobriedade em nossa região, através da Paróquia Santa Margarida Maria, com a liderança do 
Padre Luiz, que infelizmente por motivo de saúde não pôde estar presente, fazendo-se representar 
pelo  Padre Javier  Mateo  Aranha.  Citou  os  vários  testemunhos  de  recuperação  e  sofrimentos 
amenizados pelas Pastorais em seus diversos seguimentos; o trabalho do Padre Luiz sensibilizando a 
sociedade para a importância da participação da família no processo de ajuda aos dependentes,  
através das famosas reuniões semanais, atualmente realizadas as quintas-feiras, na Paróquia Santa 
Margarida Maria, que conta com um número elevado de participantes; a manutenção da Comunidade 
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Terapêutica “Associação Nossa Senhora de Guadalupe” e muitas outras atividades. Solicitou que 
todos  os Conselheiros dirijam-se  à frente  da mesa para simbolicamente,  entregarem a placa  da 
homenagem “Personalidade  do  Ano na Prevenção – 2010”,  para  o  Padre  Javier  Mateo  Aranha, 
posteriormente também solicitou a presença, à frente da mesa, de todos os envolvidos com o trabalho 
da Pastoral da Sobriedade. Passada a palavra ao representante do homenageado, Padre Javier, o 
mesmo enalteceu o trabalho das pessoas presentes que colaboram com a Pastoral,  agradeceu e 
incumbi-se de transmitir a homenagem ao Padre Luiz. Encerrada a solenidade e nada mais tendo a  
ser tratado o Sr. Presidente encerra a Assembléia, às 12:20 hrs., agradecendo a presença de todos e  
solicitando 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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