
Reunião do COMAD
                 XI Semana Municipal  sobre Álcool e Outras Drogas

Ata – 23-05-11

No  dia vinte e três  do mês de maio do ano de dois mil e onze , foi realizada a  
reunião do COMAD sobre XI Semana Municipal sobre Álcool e Outras Drogas 
com  representantes  de  Secretarias  e  outros  órgãos.  Representaram  :  Ação 
Cultural;  Eva  Prudêncio;  representando  Sedema:  José  Orlando  de  Almeida; 
representando  Igreja  do  Evangelho  Quadrangular:  Laura  Mazzetto; 
representando  a  Diretoria  de  ensino:  Davi.  A.  Pacheco;  representando  IEQ: 
Mara  Luciete  Zanini;  representando   SELAM:  Alexandre  F.  do  Nascimento; 
representando Semac: Valeria Maluf Vergal:  representando:  Zill  Propaganda; 
Mateus  Piffer  Jr;  representando  CASVI/COMAD:  Rosângela  Souza; 
representando a Secretaria Municipal de Educação: Rafaela Ometto e Jaqueline 
Santana;   representando a Câmara de Vereadores:  Laura M.Leite  Magliaro e 
Bruno  Prata,  representando  CAPS  AD:  Daniele  Antoniali;  representando 
Federação Amor Exigente – COMAD :Geci Fontanella; representando E-Jovem : 
Wilson  R.  Batista  e  representante  (informal)   o  ex  Coordenador  de  CT  : 
Alexandre Doná.
A presidente deu  inicio à reunião, propondo pra  fazer uma ação conjunta. 
Tivemos  17  votos  e  uma  abstenção.  Deram  idéia  de  fazer  um  debate  com 
Conselhos, para propor formações e trazer lideranças para a semana. Mateus da 
Zill Comunicação  deu a ideia de fazer uma vido – conferencia, pois assim será 
transmitido em diversos locais, para isso precisa ver verba ou patrocínio,Mara 
estagiária da igreja do Evangelho Quadrangular disse que o conselho pode -se 
basear na idéia do FUMDECA,  de  trocar o imposto de renda por doação a um 
fundo  para  o  COMAD  fazer  ações  no  decorrer  do  ano  com  essa  verba  e 
construir casas sem depender da prefeitura.Foi colocado sobre a jurídica fazer 
alteração da lei  sobre venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, 
sobre quem vai fiscalizar, autuar e para onde irá o dinheiro da multa. Geci falou 
sobre a  criação CAPS AD 24 horas.  A idéia  no dia  do debate  será  falar  do 
tratamento e reinserção social do indivíduo na sociedade, o palestrante que virá 
debater não terá custo pois vem com verba do Estado, Dia 28 de junho (terça-
feira)  Dr.João José Maria  e  Roseli,  os  representantes  votaram a favor desses 
palestrantes e a votação foi unanime para vinda dos mesmos. Na passeata  do 
dia 27 de junho(Segunda -Feira), que sairá em frente ao Mercado Municipal até 
a praça José Bonifácio, a Secretaria de Educação liberou  ônibus  e crianças de 39 
escolas para participarem da passeata , mas os presentes   sugeriram não trazer 
crianças pequenas de escolas, e sim adolescentes dos Projetos Case, Guarda – 
Mirim, escoteiros pois são acostumados a fazer esse tipo de trabalho e podem 
levar faixas de conscientização que crianças  de escolas iram fazer,  pois  com 
crianças menores é perigoso, ao se tratar de uma segunda-feira , na área central 
cheia de carros e perigos. Alexandre disse que tem experiencia com passeata, 



diz que deve ter uma reunião para se fazer toda uma logística, para que tudo 
ocorra perfeito, e disse que seria bom se tivesse atrações na chegada da praça.
Também deverá ser marcada outra reunião para viabilização da semana. Ficou 
definido que Mateus irá criar a identidade visual,  Geci irá ver com Guarda, 
Mirim, CASE e escoteiros a possibilidades dos jovens participarem da passeata 
e demostrarem algum de seus trabalhos, como bate - lata, hip hop , banda da 
guarda  e  etc.  Eva  falou  para  fazer  o  pedido  de  atividade  artistica   para 
apresentação  teatros  na praça.  Todos concordam que a  divulgação deve ser 
antecipa da e durante a semana, através de chat, e-mail, vídeo conferencia,Geci 
quer marcar uma reunião com Prefeito e Jurídica para fazer a mudança na lei.
Ficou decidido para a semana as seguintes atividades:

• 27/06/11 -Passeata do Mercado Municipal até a Praça com stands, cama 
elástica, piscina de bolinha;

• 28/06/11 Debate na Câmara com palestrantes;
• 29/06/11 ou 30/06/11 Mesa redonda  com lideranças e representantes;
• 01/06/11 Formatura crianças só PROERD.

_______________________________
     Geci de Souza Fontanella 

Presidente 

______________________________ 
Ronaldo José Lucentini

Secretário

______________________________              ________________________________ 
Ilda Soeli Barbosa Danelon                                      Melissa Pozar G. de Abreu    

__________________________                                    ________________________    
 Claudia Regina F. Parussulo                                     Adriana Cristina S. Nunes

_________________________                                 _____________________________
      Fabiana Piacentini                                                       Fidelis Ranali Neto 

_________________________                            ______________________________
Sandra Rita da Cruz Moura                                                Rosângela Souza


