Reunião do COMAD
Ata – 01/02/2010
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e dez foi realizada a quarta
reunião do COMAD, no decorrente ano. Estiveram representando o Poder Público:
Ilda Soeli Barbosa Danelon, representante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social; Ronaldo José Lucentini, representante da Secretaria de
Esportes, Lazer e Atividades Motoras; Narzi Alves Novaes, representante da Guarda
Civil do Município de Piracicaba; Bruno Prata, representante da Câmara de
Vereadores Municipal. Estiveram representando a Sociedade Civil: Fidélis Ranali
Neto, representante do Cantinho Nova Suíça; Geci de Souza Fontanella e José
Roberto de Barros Diehl, representante da Federação do Amor Exigente; Idalina
Marlete Quintino e Antonio Camargo, representantes do Movimento Internacional
pela Paz e não Violência; Maria Ângela Carole Dorini, representante do Centro
Social Cáritas; Samuel Gonçalves Americano, representante da Associação Guarda
Mirim do Município de Piracicaba; Sandra Rita da Cruz Moura, representante do
Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância de Piracicaba
(CRAMI). A abertura da sessão ocorreu com a leitura da ata anterior pela presidente
Geci Fontanella. Logo em seguida tivemos as palavras do Sr. Vereador Bruno Prata,
presidente do FOPREDEQ. Ele disse que a semana municipal sobre álcool e outras
drogas esta na lei 5.004/2.004 e é dever da Câmara dos Vereadores juntamente
com o COMAD realizá-la. Também disse que na semana do dia 08/03 á 12/03 das
19h00 ás 23h00 na Câmara dos Vereadores, o DENARC de São Paulo estará
realizando palestras sobre os malefícios das drogas. Como são elas, seus efeitos e
suas causas. A conselheira Bianca perguntou se haverá inscrições e certificados
para os participantes. O vereador Bruno Prata, disse que sim e que a participação
será de suma importância. O conselheiro Narzi, também aderiu à palavra para
comentar sobre o Museu da Droga, da Guarda Civil de Piracicaba que fica á Rua:
Benedito Bozon Penteado no 645 – no Bairro Verde. É um museu bastante
interessante e que está à disposição da população de Piracicaba. Ele oferece
informações bastante preciosas sobre as drogas e seus efeitos. Para isso, basta
ligar e agendar um horário. Em complemento as palavras do Vereador Bruno Parta,
a conselheira Geci argumentou que o COMAD tem que andar junto com o
FOPREDEQ e não paralelos. Ela também disse que é importante que todas as
entidades que trabalhem com este tema devem estar juntas. Referiu que, as
entidades como o AMOR EXIGENTE, AA, AL-ANON, NA, terão um local para
informar a todos com telefones e informativos das referidas entidades que trabalham
com serviços de prevenção e tratamentos aos usuários e dependentes de drogas. O
FOPREDEQ também está trabalhando nesta frente para unir em coalizão todas
estas entidades para formar uma cartilha informativa deste assunto. A conselheira
Geci também explanou que o Engenheiro Davi, se prontificou a instalar placas
informativas nas entradas da cidade, contendo telefones para informações das
entidades envolvidas. Posteriormente a este assunto, foi constituído um grupo de
trabalho que ficará responsável para agregar informações à semana municipal sobre
álcool e outras drogas, seguido dos seguintes conselheiros: Geci, Bianca, Ilda Soeli,
Sandra, Ronaldo e Bianca. A reunião continuou abordando a Semana Municipal
sobre Álcool e outras Drogas, e a preocupação da montagem do planejamento da
referida semana. Lavrou esta ata o secretário executivo, Ronaldo José Lucentini,
que vai assinada por todos os presentes.
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