
Piracicaba 27 de outubro de 2010

Assunto: Pauta da reunião de amanhã, 14 horas, Casa dos Conselhos

Prezados Conselheiros e Conselheiras

Temos o prazer de convidá-los (las)  a participar de uma reunião que será realizada 
amanhã, dia 27 de outubro, às 14 horas, na Casa do Conselhos, Rua Joaquim André, 895, 
primeira rua à esquerda quando se entra na Governador Pedro de Toledo pela Dr. Paulo de 
Moraes.

O objetivo desta reunião é o de unirmo-nos para trabalhar  ações preventivas, tratamento e 
fiscalização sobre o problema do  uso, abuso e da dependência do álcool e outras drogas.

Somos sabedores de que este problema está se proliferando cada vez mais. Não 
importando a idade, as condições financeiras e sociais,os lugares etc. 

Unidos (as) , poderemos promover ações, elaborar documentos que venham a agir em favor 
do cidadão e cidadã piracicabanos.

A pauta de amanhã se r espalda em necessidades da população piracicabana

1) Construção do CapsAD III

2) Fiscalização à Comunidades Terapêuticas 

3) Descobrir de quem, ou de qual setor é a responsabilidade de fiscalizar bares, 
supermercados etc que vendam bebidas alcoólicas a menores de idade. (ver o que 
podemos fazer) Depois disso descoberto fazer valer a lei, mediantes ação dos órgãos 
competentes e possível punição ao estabelecimento, assim como a pais que pedem para 
seus filhos irem aos bares e outros comprarem a bebida de sua preferência (alcoólica).

4) Pensar um meio de se fazer notar os estabelecimentos que obedecem a lei e não 
vendem bebidas alcoólicas para menores.

5) A elaboração de documento (conjunto) que demonstre o quão é negativo as quadras das 
escolas servirem também de espaço de lazer à comunidade, esclarecendo o problema que 
isso gera. As crianças ficam expostas ao perigo da experimentação, do uso, do abuso de 
álcool e outras drogas)

Temos certeza de que juntos poderemos fazer diferença.

Contem comigo. Eu conto com vocês.

Sei que sozinha eu não consigo, mas juntos encontraremos nossa força.

Meus cumprimentos e minha atenção.

Geci de Souza Fontanella
Presidente do COMAD - Conselho Municipal sobre álcool e outras drogas. 


