
ATA  DA  REUNIÃO  PLENÁRIA  EXTRAORDINÁRIA  N°  03/2017  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

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

de outubro 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  terceira  plenária  extraordinária,  do  ano  de  2017,  do  Conselho  Municipal  de  Políticas

Integradas sobre Drogas – COMPID –, sob a presidência da conselheira Wanessa Costa Barbosa. Dada a

saudação inicial, verificou-se existência de quorum legal para dar início aos trabalhos. Rafael Guedes fez a

leitura da Ata da reunião de Setembro. Posta em votação essa foi aprovada com sete (7) votos a favor,

zero (0) contrários e duas (2) abstenções. Em seguida Sandra Batista manifestou-se dizendo ter recebido

uma mensagem de cobrança do COMPID acerca do comprometimento  dos conselheiros  e  se  sentiu

ofendida. Pediu mais cuidado nas próximas mensagens. Wanessa Costa disse que não foi intencional a

qualquer  conselheiro  específico,  sendo  que todos receberam a mesma mensagem e que o  COMPID

abordará  questões  de  mobilização  dos  conselheiros  com  mais  cuidado.  Marília  Teixeira  disse  que  o

conselho  é  muito fechado e  que seria  interessante  mobilizar  pessoas dos bairros  a participarem das

reuniões.  Marlen Paradela disse que apesar de não serem conselheiros aqueles que se interessarem

podem vir as reuniões. Rosangela Elerati reforçou a ideia e disse que temos de expandir a participação

popular sim. Pamela Villela disse que já conversou sobre possível deliberação da plenária em referência

ao Regimento Interno para que haja oficialmente uma ampliação do espaço de participação popular no

COMPID. Sobre as comissões temáticas: Tatiana Tavares, Wanessa Costa e Rosangela Elerati puseram

seus  nomes  na  Comissão  de  Formação  Continuada  e de  Acompanhamento  do  programa  JF+Vida;

Sandra, Marlen e Bruno Motta preferiram não se manifestar. Luiz Felipe Hauck pôs seu nome na comissão

de Finanças e Comunicação. Há dúvidas dos conselheiros se é obrigatória a participação nas comissões.

Em seguida, houve uma avaliação sobre a Conferência Municipal realizada pelo COMPID. Foi informado

que a delegada eleita para representar o governo foi Cíntia Bonsanto (agente de saúde) e sua suplente foi

Angela Bitarelli (coordenadora do CAPSad). A delegada eleita para representar a sociedade civil foi Emilly

(estudante da Estácio de Sá) e seu suplente foi André Luís (comunidade JF contra as drogas). Wanessa

falou sobre a falta de apoio do governo estadual para custear delegados na conferência. Sandra sugeriu

que o  apoio  fosse solicitado  na Câmara Municipal  de Juiz  de Fora.  Wanessa disse que a  prefeitura

disponibilizou um carro para transporte. Wanessa e Pamela irão participar como observadoras e disseram

que qualquer pessoa pode fazer essa mesma inscrição para participarem. Wanessa disse que nenhum

dos delegados eleitos pretende ir na conferência se não houver apoio. Sandra parabenizou a organização,

a participação dos jovens e a mesa. Wanessa disse que houve pouca participação dos conselheiros do

COMPID e que Rafael fará um levantamento. Sandra sugeriu que na próxima conferência o certificado

seja nominal. Marlen disse que somente veio na sexta feira e que não estaria apta a receber o certificado.

Wanessa  disse  que  juntamente  com  a  comissão  de  conferência  pretendem  fazer  uma  entrega  das

propostas a Prefeitura. Eriane Pimenta disse que a mesa de abertura foi muito extensa e prejudicou a

palestra magna. Tatiana Tavares corroborou sobre a mesa extensa mas que o saldo da conferência foi

positivo. Márcia Rezende disse que houve pouco envolvimento dos conselheiros, que é importante enviar

as propostas para Secretaria de Governo e Câmara além de ser importante estabelecer estratégias de

monitoramento das propostas. Pamela disse que a relatória do que foi discutido nos grupos deveria ser
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mais abrangente. Também falou sobre a mesa extensa e questionou quem ocupa os espaços de controle

social. Disse ainda ser importante ampliar as propostas do município haja vista devoluções recentes de

recursos da saúde para o governo federal. Wanessa disse que após 30 minutos de início da plenária não

pode assinar a lista quem chegou atrasado, segundo regimento interno. O ponto de pauta seguinte foi o

ofício da Secretaria  de governo que solicita transferencia de recursos para comunidades terapêuticas.

Wanessa  fez  resgate  desta  solicitação.  Procuradoria:  parecer  é  +,  comunidade  terapêutica  integra  a

RAPS, Pamela frizou que caso o conselho queira fazer um edital pode fazer (a lei 13.019 diz que não é

necessário),  mas se o COMPID quiser  pode.  Leitura do parecer da PGM. COMPID fez um plano de

aplicação de 2016. É necessário a comunidade terapeutica integrar a RAPs e se esta inscrito no COMPID.

Hoje somente 3 estão inscritas no COMPID (Família em Cristo, JF contras as drogas e Resgatando Vidas).

Pedem recurso para  3  meses  (outubro,  novembro e  dezembro  de 2017).  Cada  uma delas  pede  R$

5.858,43 (total: R$ 17.575,29).  Pamela fez a leitura do plano de aplicação onde há um categoria escrita

“programas e projetos integrados sobre drogas”. Eriane falou sobre haver critérios nos repasses. Bruno

falou sobre os gastos do FUMPID serem necessários também para o serviço primeiro e secundário de

saúde e não somente o terciário. Pamela falou sobre a simbolismo de o primeiro recurso do FUMPID ir

para a rede complementar e não para a rede publica diretamente e questionou a recente devolução de

recursos que a prefeitura fez ao governo federal.  Foi  posto em votação o FUMPID ser  fonte desses

recursos: 10 a favor 1 contrário. Critérios para receber: Entidade deve ter inscrição no COMPID, fazer

parte da RAPs (rede de atenção), deve fazer prestação de contas ao município mensalmente com cópia

ao COMPID. COMPID tem que ser rigoroso na fiscalização e monitoramento a essa prestação de contas.

A comissão de fiscalização irá monitorar as entidades e plano de aplicação. Inclusão de mais um ponto de

pauta.  Oficiar  a  SG sobre  utilização  do  FUMPID para  custeio  de  ida  a  conferência  estadual.  Eriane

reforçou ser legitimo.  Pamela falou sobre ser de interesse coletivo.  Luis Felipe  Disse que o plano de

aplicação prevê gastos com conferência (mesmo sabendo que essa é uma função do estado). Votação:

todos a favor.  Assim,  tendo agradecido aos conselheiros  presentes  pelo  comparecimento,  encerrou a

reunião às 11:10 horas. Eu, Márcia Rezende segunda secretária, secretariei a presente ata e assino a

mesma, 25 de outubro de 2017. __________________________________________________
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