
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA N° 02/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE

POLÍTICAS INTEGRADAS SOBRE DROGAS DE JUIZ DE FORA – MG. Ao quarto dia do mês

de  agosto  de  dois  mil  e  dezessete,  em  primeira  convocação  às  08:45hs  e  em  segunda

convocação às 9:00hs, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à rua Halfeld, n° 450, 7°

andar, centro, Juiz de Fora – MG, ocorreu a segunda plenária extraordinária, do ano de 2017, do

Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre Drogas – COMPID –, sob a presidência da

conselheira  Wanessa  Costa  Barbosa,   que  compôs  a  mesa  diretora  juntamente  com  os

conselheiros Márcio José Martins Alves, Pâmela Villela e Marcia Rezende. Dada a saudação

inicial verificou-se que havia quórum. Foram 20 presentes na reunião. Inicialmente houve posse

da conselheira Rita de Cássia de Araújo Almeida, suplente do Conselho Regional de Psicologia

(CRP). Na sequencia falou-se sobre o evento pré conferência com apresentação do filme “Cortina

de Fumaça” e falou-se também sobre o debate posterior ao filme com a presença do diretor

Rodrigo Macniven, do delegado Orlando Zaconne, o psicologo Felipe Melo do CRP (adepto ao

sistema  de  redução  de  danos),  Pamela  Villela  do  COMPID  e  Sueli  Netto  (coordenadora  do

evento).  A data desse evento ficou para o dia 29 de Agosto no anfiteatro do MAMM. Eriane

Pimenta disse que o apoio do CRP foi  solicitado para custear passagens e hospedagens de

Rodrigo  MacNiven  e  Orlando  Zaccone  (ambos virão  do  Rio  de  Janeiro).  Maria  José Pereira

justificou  a  ausência  de  Renato  Lobo.  Wanessa  Barbosa  disse  que  a  pauta  da  reunião

extraordinária era a conferência, a pré conferência, a resolução de conferência, o regulamento e o

decreto que necessita ser publicado. Quanto a parte de comunicação estava presente Michelly

que trabalha no setor de comunicação da Secretaria de Governo e vai ser responsável pelas

artes  da  conferência.  Foi  sugerido  colocar  na  logo  da  conferência  a  seguinte  frase

#NãoFalarDelesSemEeles,  em referência  aos  jovens,  pois  o  tema da  conferência  é  políticas

públicas sobre drogas para a juventude. Posto em deliberação foram 11 votos a favor sendo essa

proposta aceita. A conselheira Marlen Paradela sugeriu que seja feita uma transmissão ao vivo da

conferência para passar na internet. Pamela Villela sugeriu colocar na página do COMPID, site da

Prefeitura de Juiz de Fora. Leitura da proposta de resolução, do regulamento, dos eixos (proposta

de combinar os eixos da conferência estadual com os eixos do JF+Vida), levantou-se a sugestão

de  deliberarmos  na  conferência  duas  propostas  por  cada  eixo  para  serem encaminhadas  a

Conferência Estadual e quatro propostas para encaminharmos para a Prefeitura de Juiz de Fora.

Wanessa  explica  que  esses  detalhes  serão  contemplados  no  regimento  da  Conferência.  A

porposta  dos  eixos  foi  aprovada  por  unanimidade.  Na  sequência  o  debate  foi  em torno  da

participação  dos  jovens  e  que  as  estratégias  de  divulgação  e  seleção  priorizem  grupos

organizados  de  estudantes,  com  mobilização  em  faculdades  e  escolas  e  entre  jovens  do

acolhimento institucional. Sandra Batista sugere pautar na reunião de gestores das escolas e

fazer  convites  formais.  Eriane  Pimenta  sugere  cota  de  30  vagas  para  usuários  da  rede  de
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serviços/cuidados:  10  para  CAP`s  AD,  casas  de  acolhimento  institucional  e  comunidades

terapêuticas e 20 vagas para estudantes. O governo teria 36 convidados de acordo com uma

primeira proposta. Marlen Paradela questionou que aquela altura da reunião só haviam 8 votantes

e os remanescentes propõem que continuemos pois está contemplado no regimento interno que

a reunião pode acontecer com a presença de 1/3 dos votantes.  A divisão das vagas aprovada ao

final da plenária bem como a resolução aprovada para publicação constam: delegados Natos: 44,

sendo esses, representantes/conselheiros do COMPID, desde que inscritos. Delegados inscritos

pela Sociedade Civil – 68 (sessenta e oito), sendo: 28 (vinte e oito) jovens; 10 (dez) usuários da

rede  de  cuidado;  10   (dez)  representantes  de  trabalhadores  em  entidades;  10  (dez)

representantes de entidades; 10 (dez) convidados e/ou público em geral; Delegados inscritos pelo

Governo – 68 (sessenta e oito), sendo: 48 (quarenta e oito) representantes de trabalhadores em

equipamentos públicos. 20 (vinte) representantes de gestores; Total de delegados – 180 (cento e

oitenta) delegados. Assim, tendo agradecido aos conselheiros presentes pelo comparecimento,

encerrou a reunião às 11:00 horas. Eu, Márcio Alves, secretariei a presente ata e assino a mesma

juntamente  com Wanessa  Barbosa,  que  presidiu  a  reunião.  Juiz  de  Fora,  04  de  Agosto  de

2017.__________________________________________________
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