Reunião do COMAD
Ata – 18/01/2010
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e dez foi realizada a terceira reunião do
COMAD no decorrente ano. Estiveram representando o Poder Público: Ilda Soeli Barbosa
Danelon, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Francisco
Aparecido Rahal Farhat, representante da Procuradoria Geral do Município; Ronaldo José
Lucentini, representante da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Estiveram
representando a Sociedade Civil: Fidélis Ranali Neto, representante do Cantinho Nova Suíça;
Geci de Souza Fontanella, representante da Federação do Amor Exigente; Antonio Camargo,
representante do Movimento Internacional pela Paz e não Violência; Fabiana Piacentini,
representante da Pastoral do Serviço da Caridade (PASCA/SEAME); Sandra Rita da Cruz
Moura, representante do Centro Regional de Registro e Atenção aos Maus Tratos na Infância
de Piracicaba (CRAMI); Maria Ângela Carole Dorini, representante do Centro Social Cáritas;
Samuel Gonçalves Americano, representante da Associação Guarda Mirim do Município de
Piracicaba. Foi aberta a sessão com a palavra da Presidente Geci Fontanella, reafirmando que
as presenças em nossas reuniões são muito importantes e que três faltas consecutivas e cinco
faltas alternadas excluem o conselheiro de suas funções. A seguir o conselheiro Samuel,
representando a Associação da Guarda Mirim, explanou sobre sua entidade. A Guarda Mirim
é uma organização, que visa capacitar os adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. O
ingresso pode ser feito de duas maneiras: 1) para os adolescentes dos doze aos quinze anos é
possível a inserção através da Banda e 2) para os Jovens dos quinze aos dezoito anos, através
do sistema de aprendizagem. Hoje a Guarda Mirim ostenta uma posição privilegiada, no que
diz respeito à inclusão do adolescente e do Jovem na sociedade como um todo. Após isso,
houve a leitura da ata da reunião anterior (09/11/2009) pelo conselheiro Ronaldo.
Posteriormente a esta leitura o conselheiro Francisco leu o ofício COMAD 01/2009, relatando
sobre a deficiência de meios de transportes no Bairro Jardim Campestre, principalmente no
Período da Tarde, onde muitos usuários não conseguem um deslocamento adequado, para
serem atendidos pelo CAPS/AD. Também sugeriu um levantamento dos horários mais
específicos e necessários, incluindo um folder ou catálogo, informando sobre os atendimentos
prestados pelo CAPS/AD. Após discutirmos sobre o assunto anterior, a conselheira Geci
apresentou para debate a necessidade de colocarmos no Conselho um representante da
C.A.D.A. (Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra). Foi sugerido o nome da conselheira
Fabiana, mas a mesma já faz parte deste Conselho e por isso fica inviável sua recomendação.
Após discussão, a conselheira Geci entrou em contato com a Faculdade Anhanguera, mais
especificamente com a Sra. Eliane de Pindamonhangaba, para contatarmos com a professora
Diuna (14/12/2009). Anteriormente a Conselheira Geci havia feito contato com a mesma,
tendo recebido e-mail da mesma, dizendo que a Direção da Anhanguera de Piracicaba faria
contato posteriormente. Até esse momento não havia resposta. Estamos no aguardo. O
conselheiro Ronaldo e a conselheira Geci levantaram a questão da importância de
prepararmos o planejamento sobre a semana Municipal sobre Álcool e outras Drogas de 2010.
Alguns itens foram sugeridos, como: a) Pensarmos sobre o Tema; b) Folders; c) Logotipo do
COMAD; d) Palestras; e) Atrações, como: Shows, Peças de Teatro, Exposições, Jograis,
Passeatas, e outras. A conselheira Geci falou também das exposições que o DENARC fará na
2ª quinzena de Março das 19h00 ás 23h00 na Câmara Municipal. A mesma sugeriu que fosse
pensada uma campanha publicitária, sugerindo o não uso de bebidas alcoólicas em Festas de
Aniversário de crianças. Após esta exposição foi argumentada a importância da implantação
de um Núcleo de Tratamento para crianças e adolescentes abaixo da faixa etária dos quinze
anos. A conselheira Soeli justificou a importância e necessidade de um local fixo para o
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tratamento destes dependentes. O conselheiro Fidélis sugeriu usarmos a Semana Municipal
sobre Álcool e outras Drogas, para realizamos as divulgações dos programas de tratamento e a
conscientização sobre o tema. O conselheiro Samuel destacou que nessa semana será
importante realizarmos vários eventos desta natureza. O conselheiro suplente, Antonio,
relatou-nos que o publicitário Bruno Chumachumbi pode nos ajudar no sentido de elaborar
programas de ordem publicitária. Entraremos em contato com o mesmo para discussão desta
possibilidade. O conselheiro Francisco destacou que, para termos um trabalho bem definido e
orientado, devemos fazer levantamento da demanda e ter os dados em mãos. A conselheira
Soeli disse que para determinados assuntos a SEMDES dispõe desses levantamentos. A
conselheira Sandra disse que o CRAMI já dispõe de alguns dados referentes a seu trabalho. A
conselheira Geci destacou a importância da criação de um órgão de políticas públicas. A
conselheira Sandra ressaltou que seu esposo estuda essa faixa etária. Caso haja interesse e
apoio do setor público, ele poderá desenvolver esse trabalho. A conselheira Geci pediu que
todos os Conselheiros, que tenham acesso a estes dados e estatísticas, que o façam e
entreguem nas próximas reuniões. O Conselheiro suplente, Antonio, perguntou à conselheira
Geci se o trabalho do Amor Exigente está atrelado a alguma religião específica, pois, essa
instituição foi fundada no Brasil pelo Padre Haroldo. A conselheira Geci respondeu que não,
mas que tem, sim, um suporte de espiritualidade. Ela também destacou a FEBRACT
(Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas), que ministra cursos de capacitação, em
que trabalham pedagogos, psicólogos e psicopedagogos. O conselheiro Fidélis destacou a
importância de diagnosticarmos, pelo COMAD, o não atendimento de casos de crianças
abaixo de quatorze anos. Por isso ressaltou a importância de um local permanente e fixo para
o tratamento desses munícipes, reforçando o apelo dado pela conselheira Soeli. Foi sugerido
então a todos os conselheiros que façamos os devidos levantamentos de dados de órgãos e
entidades, tais como: CRAS, Fundação CASA, CRAMI, CREAS, Conselho Tutelar, CAPS I,
e tantas outras conhecidas. A conselheira Geci solicitou como pauta da próxima reunião a
Semana Municipal sobre Álcool e outras Drogas (semana estabelecida por lei do dia 20 a 26
de Junho). Após estes trabalhos, a conselheira Soeli iniciou a leitura da Lei N o 6051, que
versa sobre as ações do COMAD na política pública municipal. O conselheiro Fidélis
argumentou que o COMAD é um órgão deliberativo e consultivo e que deve fazer valer suas
atribuições. A conselheira Geci argüiu que o COMAD tem que agir conjuntamente com
outros órgãos e ressaltou a necessidade de um trabalho coeso e não paralelo. O conselheiro
Francisco levantou a possibilidade de o COMAD possuir fundos e, se positivo, verificar
também quem é o gestor, ou a gestora desse fundo. O conselheiro Fidélis salientou que, se
este fundo existe, devemos usá-lo para as ações da Semana Municipal sobre Álcool e outras
Drogas. Foi colocado a todos os conselheiros que na próxima reunião serão convidados os
participantes da Comissão executiva do Fórum (FOPREDEQ). A reunião foi terminada sem a
leitura conclusiva da lei. E, para constar, eu Ronaldo JoséLucentini lavrei a presente ata que
vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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