
ATA DA  REUNIÃO  PLENÁRIA  ORDINÁRIA  N°  08/2017  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

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

mês de setembro de dois mil e dezessete, em primeira convocação às 09:00hs e em segunda

convocação às 9:15hs, no auditório da Casa dos Conselhos, situado à rua Halfeld, n° 450, 7°

andar,  centro,  Juiz  de  Fora  –  MG,  ocorreu  a  oitava  plenária  ordinária,  do  ano  de  2017,  do

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

conselheira  Pamela  Dias  Villela  Alves,   que  compôs  a  mesa  diretora  juntamente  com  os

conselheiros Márcio José Martins Alves e Marcia Rezende. Dada a saudação inicial verificou-se

que  havia  quórum  de  nove  (9)  presentes  até  aquele  momento.  Sandra  Batista  manifestou

insatisfação com a falta  de comprometimento dos conselheiros com o horário para iniciar  as

reuniões no horário correto. Marlen Paradela concordou com o exposto anteriormente dizendo ser

importante a reunião começar na hora marcada. Sandra fez a leitura da ata extraordinária do mês

de agosto (reunião em 04/08). Marlen Paradela solicita que além dos nomes dos conselheiros

sejam  colocados  seus  sobrenomes  quando  citados  pela  primeira  vez  para  sua  melhor

identificação. Sandra Batista afirmou quem for fazer a ata deve escrever o nome por extenso

antes de colocar qualquer sigla. É necessário corrigir a fonte das letras na linha quarenta e três

(43) e padronizar com o restante do texto. Corrigir no título da Ata que o nome da reunião do dia

04/08  é  extraordinária  ao  invés  de  ordinária.  Foi  posta  a  aprovação  da  ata  da  reunião

extraordinária em  deliberação para a plenária aprovar: aprovada por maioria absoluta dos votos.

Sandra fez ressalva a mesa para que nas atas constem os horários mais precisos possíveis

referentes aos acontecimentos das reuniões. Segundo Sandra, ao fazer as atas o responsável

por elas deve se atentar também que utilizar o termo “etc”, na sua opinião, não é correto em atas.

Ao fim da leitura da ata da reunião ordinária de agosto Sandra justificou sua ausência naquela

plenária (férias regimentais). Sobre a ata Regina Souza afirmou que abstenções não são votos e

portanto não precisaria estar registradas em ata. Márcio Alves, em opinião contrária, disse que é

importante colocar as abstenções em ata sim porque são manifestações. Pamela Villela concorda

que  abstenções tem que contar  em ata  sim.  Maria  José Pereira,  Marlen  Paradela  e  Thalita

Melchiades  também justificaram que não estiveram presentes nessa plenária ordinária de agosto

(18/08), assim como Sandra também não, portanto as quatro conselheiras citadas preferem se

abster na  votação de aprovação da plenária da reunião ordinária de agosto. Sandra continuou

fazendo a leitura da Ata. Foi esclarecido para Regina Souza por Márcio Alves, Márcia Rezende e

Pamela  Villela  (membros  da  mesa)  que  a  votação  da  qual  ela  reclamou  do  registro  das

abstenções  foi  referente  a  realização  da  conferência  na  escola  de  governo  e  que  somente

(durante a votação) haviam as opções de voto pela “não realização” ou “pela abstenção” e desse

modo as abstenções tem que contar sim. Regina se disse satisfeita e entendida com a explicação

e a reunião seguiu. A plenária pediu que a linha 35 fosse adicionada a seguinte frase “ficando

assim aprovado o envio de ofício a prefeitura”. Márcio Alves explicou o porque de o COMPID
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montar  uma  comissão  provisória  de  visitas  (resolução  011/2017  –  COMPID).  Foi  para  dar

celeridade aos processos de inscrição de entidades no COMPID,  porque somente  entidades

cadastradas no COMPID podem receber benefícios governamentais. Márcio Alves disse que ele,

Driele Chaves e Márcia Rezende fizeram uma visita a entidade Re-Construir em 01/09/2017. O

responsável Bryan Vieira os recebeu e Márcio Alves disse que por sua experiência poderia até

ser  boa  indicação  para  participar  da  I  Conferência.  Sobre  o  alojamento  que  abriga  os

dependentes químicos Márcio disse que os espaços estão sendo adaptados e que no refeitório a

comida servida é de qualidade.  A comissão provisória,  segundo Márcio,  aprova a entidade e

indica para que a plenária libera sua certificação. Thalita Melchiades pergunta qual a capacidade

de hospedagem. Márcio afirma que a capacidade são de vinte e duas (22) pessoas. Márcio afirma

que no local há psicólogos e assistentes sociais e que um belo trabalho é feito, envolvendo a

família  dos  atendidos.  Há  ainda  atendimento  psiquiátrico  e  o  público-alvo  da  instituição  são

homens. Márcio disse que a Re-construir está funcionando de acordo com a resolução 01/2015

do SENAD e com as diretrizes da CONAD. Maria José perguntou sobre quais atividades são

feitas. Márcio comentou sobre e disse que a equipe técnica é bastante profissional. Que o teor

técnico dos atendimentos se sobressai ao caráter religioso. Márcio disse que a documentação da

Re-construir está correta. Disse que há pouco contato dessa entidade com a rede de atendimento

sócio-assistencial e que a indicação para entrar nessas comunidades são de pastores. Segundo

Márcio  a  maioria  dos  atendidos  são  de  outro  município.  Regina  disse  que  isso  poderia

sobrecarregar o sistema de Juiz de Fora. Sandra concorda com Regina. Maria José afirma que

para  dinamizar  a  apresentação  da  comissão  provisória  esta  poderia  dizer  se  as  entidades

avaliadas atendem ou não alguns critérios. Márcio afirma que a comissão foi criteriosa embasada

em critérios da vigilância sanitária e do CONAD. Marlen disse que um relatório pode formalizar

essa situação e ser mais objetivo. Márcio, Pamela e Luis Felipe Hauck concordam. A plenária

aprovou por maioria absoluta dos votos que a Re-construir ganhe certificado. Sobre a entidade JF

contra as drogas, Márcio afirmou que ele e Alexander Jorge leram os documentos recebidos pela

entidade para renovação do certificado de inscrição e Márcio indica que a renovação pode ser

dada sem nova visita a unidade, para dar celeridade a provação de documentação. Márcio indica

que se sente muito seguro quanto a esta questão. Pamela sugere que se o certificado for dado o

COMPID em um momento posterior pode retirá-lo caso haja visita que se averigue a necessidade

de se revogar esse certificado. Regina fala sobre dar a renovação por mais três meses enquanto

uma visita ainda não for realizada. Márcio defendeu que fosse posto em votação dar o certificado

de um ano pois já conferiu a documentação da entidade e está certa, segundo ele. A plenária

decidiu por votar a proposta de Márcio. Fez-se a votação: sete (7) votos a favor, cinco votos

contrários (5) e uma (1) abstenção. Aprovado pela plenária que a entidade JF Contra as Drogas

receba seu certificado. Pamela sugere que na próxima plenária leia-se no regimento interno a

parte sobre deliberações, e que isso seja feito como primeiro ponto de pauta. Sandra diz que é
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papel da mesa controlar melhor a organização das reuniões. Regina disse que o Conselho é

espaço  de  construção  democrática  e  que  estamos  aprendendo.  Próximo  ponto  de  pauta,

Conferência. Pamela disse que foi feita uma errata na resolução diminuindo o número de 180

participantes  para  150,  dado  a  capacidade  da  casa.  Eriane  informa  que  Telmo  Ronzani  vai

participar  enquanto  expositor  na  palestra  magna.  Regina  sugere  que  Andréia  Stenner  seja

participante na Conferência. Pamela diz que é bem vinda, entretanto para um espaço da mesa de

debates a participação de Andreia não é boa indicação porque já há nomes convidados (Carolina

Morais, Cláudia Stumpf e Jadir - SENAD) e o espaço de tempo é curto para tantas falas. Pamela

sugere que Andreia participe do grupo temático eixo 4 e que a comissão de conferência deve

decidir sobre essa participação. A plenária concorda. Eriane apresenta uma proposta de amostra

para  mobilizar  a  juventude  (com  concurso  de  fotografias  e  poesias).Sandra  sugere  que  é

importante  oficializar  essa  proposta  por  escrito.  Maria  José  fala  para  entrar  em  contato  na

superintendência de ensino. Luis Felipe fala que o edital oficializado já esta pronto e que Eriane

somente está pedindo a colaboração dos conselheiros presentes na divulgação. Elizete Demarchi

também concorda com Luis Felipe. Márcia Rezende parabeniza a proposta de Eriane. Pamela faz

a leitura da errata que modificou a quantidade de pessoas na Conferência. Regina sugere que

haja  maior  rigidez  na  inscrição  das  vagas  para  conselheiros  do  COMPID  numa  forma  de

pressionar esses a se inscreverem. A plenária discorda. Márcio sugere que o próximo ponto de

pauta (formação das comissões temáticas) seja feito na próxima plenária e Thalita Melchiades

afirma que isso tem que ser a primeira pauta da próxima plenária. Eriane afirma que já quer

manifestar  sua  particpação  em  algumas  comissões  hoje  mesmo.  Eriane  põe  seu  nome  na

comissão  provisória  de  visitas.   Pamela  faz  a  leitura  de  como  ficou  as  três  (3)  comissões

existentes no COMPID segundo deliberado pela plenária em 18/08. Disse para quem quiser já

sugerir seu nome. Luis Felipe diz para o COMPID enviar aos conselheiros uma lista com os

nomes das três comissões para quem quiser se inscrever, por e-mail. A plenária deliberou para

que isso seja feito. Eriane Pimenta, Maria José Pereira e Regina Souza colocam seus nomes na

comissão provisória. Marília Lourdes Denicy Chagas e Pamela Villela colocam seus nomes na

comissão  Comissão de Formação Continuada e de Acompanhamento JF+Vida. Thalita coloca

seu nome na Comissão de Finanças e Comunicação. A outra comissão (Comissão de orientação,

fiscalização e normas) não foi formada ainda porque a comissão provisória tem atuado nas visitas

e fiscalizações. Marília Lourdes disse que tem que colocar seu nome como titular porque sua

suplente Aparecida de Fátima não faz mais parte do COMPID, segundo ela. Pamela Villela disse

que o Conselho Municipal de Assistencia Social  (CMAS) tem que manifestar sobre o assunto

(elas são representantes indicadas pelo CMAS) porque o COMPID não foi informado de nada.

Outro informe geral, Luis Felipe pede que a Comissão de Conferência instrua os coordenadores

de  grupos  temáticos.  Pamela  confirmou  que  assim  será  feito.  Assim,  tendo  agradecido  aos

conselheiros presentes  pelo  comparecimento,  encerrou a reunião às  11:00 horas.  Eu,  Rafael
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Guedes,  secretariei  a  presente  ata  e  assino  a  mesma  juntamente  com Pamela  Villela,  que

presidiu  a  reunião.  Juiz  de  Fora,  15  de  Setembro  de

2017.__________________________________________________
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