
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 11/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS

INTEGRADAS SOBRE DROGAS DE JUIZ DE FORA – MG. Ao décimo quinto dia do mês de dezembro

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 primeira décima primeira plenária ordinária, do ano de 2017, do Conselho Municipal de Políticas

Integradas sobre Drogas – COMPID –, sob a presidência da conselheira Pamela Villela,  que compôs a

mesa diretora juntamente com o conselheiro Márcio Alves. Dada a saudação inicial, verificou-se que havia

quórum. Posso de novos conselheiros: Maria Alice de Freitas (Conselho Municipal de Saúde) e Ivandro

Edmundo Rachel de Castro (Ordem dos Advogados do Brasil). Repasse das reuniões da mesa diretora

com as comissões:  houve reunião com a mesa apenas da comissão de finanças e comunicação e a

comissão temporária para a conferência: Marcos informa que quer fazer parte da comissão de orientação,

fiscalização  e  normas.  Repasse,  desta  comissão,  que  estão  tentando  agendar  visita  em  relação  a

denúncia recebida pelo COMPID em Novembro sobre a Comunidade Terapêutica S.O.S. Vidas. Sobre o

curso de formação para todos os conselheiros que ocorreu na casa dos conselhos, Wanessa ressalta que

não houve adesão dos conselheiros do compid  e que está capacitação foi  uma demanda do próprio

conselho.Apresentação  JF+vida  com  Cláudia  Stumpf:  apresentação  dos  eixos,  sugestão  convidar

representante da saúde mental para falar sobre a raps (não inteiramente implantada. Em andamento),

interessante resgate das discussões sobre o eixo autoridade, convidando a secretaria e uma linha do

tempo. 2017: modelagem integrada de redes, fim do projeto redes, Maria José Pereira questiona sobre as

perspectivas de continuidade do projeto tendo em vista o desmonte posto. Claudia ressalta que o controle

social poderá indicar ao governo. Maria José questiona de que forma o compid pode contribuir. Márcia

Teixeira  sugere que o  conselho contribua com a construção da modelagem de rede.  Eriane Pimenta

sugere que o diagnostico aponte as fragilidades para o compid fazer  controle social.  Pontua sobre a

implantação do caps zona norte. Claudia pontua que diz respeito a raps. Márcia sugere que seja criado

plano  de  ação  pelo  compid  indicando.  Wanessa  pontua  sobre  o  fortalecimento  da  Comissao  de

acompanhamento JF+Vida. Márcia pontua que o conselho é independente e não precisa ser provocado.

Pode construir e encaminhar para o governo pois é deliberativo e formulador de política. Encaminhamento:

GT JF+vida e comissão compid para finalizar a construção da modelagem de rede. 2018: Criação do

primeiro núcleo intersetorial piloto no travessia. Maria José questiona se há a participação dos usuários.

Claudia sugere que a assembleia do caps contemple a participação no compid. 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 Pamela Villela, que presidiu a reunião. Juiz

de Fora, 15 dedezembro de 2017.__________________________________________________


