
ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N° 10/2017 DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS

INTEGRADAS SOBRE DROGAS DE JUIZ DE FORA – MG. Ao décimo sétimo dia do mês de novembro

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 décima plenária ordinária, do ano de 2017, do Conselho Municipal de Políticas Integradas sobre

Drogas – COMPID –, sob a presidência da conselheira Pamela Dias Villela Alves. As 9 horas, dada a

saudação inicial, verificou a vice-presidente, Pamela, que havia quorum legal para dar início aos trabalhos.

Pamela leu as justificativas daqueles ausentes que justificaram. Pamela informou que as atas das reuniões

de outubro  (ordinária  e  extraordinária)  haviam sido encaminhadas  aos conselheiros  (as)  por  e-mail  e

perguntou se a plenária deliberaria por suas aprovações como estavam. Regina Souza disse que não leu.

Carlos Henrique disse que quem não fez a leitura deveria se pronunciar sobre uma possível votação de

deliberação das atas. Regina disse que se absteria. Thalita Melchiades também optou por se abster. Oito

pessoas votaram a favor da aprovação das atas. Nenhuma pessoa votou contra. Houve duas abstenções.

Pamela informou que a mesa diretora em reunião própria leu uma informação exigida pelos conselheiros

presentes na plenária extraordinária de outubro e que estaria respondendo agora: pelo regimento interno

do COMPID não há obrigatoriedade de nenhum conselheiro (a) participar de quaisquer comissões. Luis

Felipe Hauck perguntou se o suplente dele no conselho é automaticamente suplente nas comissões de

que ele participar. Márcio Alves e Pamela Villela disseram que não. Thalita solicitou que quando houverem

reuniões das comissões que essas fossem agendadas com antecedência. Todos concordaram. Sandra

Batista disse que em 2018 seria interessante as comissões já terem uma agenda das datas para todos se

programarem.  Regina  endossa  a  sugestão.  Maria  José  pergunta  se  por  what’s  app  pode  justificar

possíveis ausências em reuniões do conselho. Rafael Guedes (secretário) afirmou que sim, podem enviar

mensagem que ele oficializa a ausência. Na sequencia Pamela falou sobre a Conferência Estadual de

Políticas  sobre  Drogas  afirmando  que  a  Secretaria  de  Saúde  arcou  com  os  custos  da  viagem  da

representante eleita pela Conferência Municipal, Cíntia, dado a mesma ser funcionária daquela secretaria.

Pamela disse que ela e Wanessa Barbosa participaram da Conferência também, arcando a viagem com

seu próprio  dinheiro,  porém não puderam ser  delegadas,  tendo somente participando  aleatoriamente.

Pamela em seguida falou sobre os ofícios que o COMPID enviou para solicitar  novos suplentes para

algumas instituições: OAB, Conselho Municipal de Saúde, Estácio de Sá, Medicina da UFJF e Secretaria

de Esporte e Lazer. Regina, titular do COMPID pelo conselho de saúde, falou que o suplente Cosme está

ausente do COMPID por questões de saúde e pelo regimento daquele órgão não podem fazer indicação

de  outro  nome  pois  somente  por  motivos  de  saúde  não  permitem  substituições,  sendo  necessário

aguardar a melhora ou a saída dele do cargo. Pamela falou sobre a formação de novas comissões. Os

membros das três comissões do COMPID presentes na plenária decidiram se reunir uma vez por mês:

reunião comissão orientação, fiscalização e normas - após as plenárias ordinárias do COMPID, reunião

comissão comunicação e finanças - terceiras quintas feiras de cada mês as 8:30 horas, reunião comissão

de formação continuada  e  acompanhamento  do JF+vida  – após as plenárias  ordinárias  do COMPID.

Sandra reafirma a importância de se agendar. Maria José Pereira disse que assim que houver um primeiro

encontro de cada uma dessas comissões, elas entre si se resolvam quanto ao melhor horário e datas das

reuniões, de acordo com os horários de seus membros. Regina Souza questiona sobre a sobrecarga de
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tarefas da comissão de orientação, fiscalização e normas. Pamela disse que a formação das comissões e

suas atribuições foi definido em plenárias anteriores do COMPID. Luis Felipe reafirma o que Pamela disse.

Rafael também reafirma o que foi dito.  Pamela apontou algumas sugestões de pautas/tarefas para as

comissões.  Sugeriu que seja  feito  um convite a secretaria  de saúde para falar  sobre um dinheiro de

construção  CAP’s  que  foi  devolvido.  Pamela  perguntou  se  mais  alguem  do  conselho  tinha  outras

sugestões.  Maria José pensa que o chamamento da Secretaria de Saúde não seja algo intimidador, mas

que seja no sentido de contribuir para obter avanços. Sandra diz que os 2 representantes da Sec. de

Saúde no COMPID  podem esclarecer algumas informações a respeito do assunto antes antes de que

seja necessário convidar a secretaria da pasta. Regina disse que o conselho de saúde já acompanhou

essa situação e  que gostaria  de passar  alguns esclarecimentos:  que o Ministério  da Saúde  passaria

somente 30 mil reais por mês para custeio dos serviços, valor esse insuficiente. Diante disso a prefeitura

decidiu recusar a verba para construção pois não teria como arcar com os serviços. Maria José falou sobre

a importância  de  avançar  nisso  também,  de buscar  alternativas  para  fazer  acontecerem os serviços.

Regina também pede apoio ao COMPID para lutar por ações de avanço. Eriane Pimenta falou sobre a

participação da chefe do departamento de saúde mental na Conferência Municipal onde falou sobre a

devolução  da  verba  e  que  seria  interessante  o  COMPID  pressionar.  Marcos  Ubiratan  disse  que  é

importante  seguirmos  o  regimento  interno  para  que  as  pautas  sejam tratadas  em seu  devido  tempo

regimental e a reunião não se arraste no tempo desnecessariamente. Pamela muda a pauta e sugere que

as comissões marquem um dia para se reunirem com a mesa diretora. A plenária decidiu que no dia 22/11

a  comissão  de  comunicação  e  finanças,  no  dia  29/11  a  comissão  de  formação  continuada   e

acompanhamento do JF+Vida e no dia 06/12 a comissão de orientação, fiscalização e normas.  Pamela

disse que a comissão de conferência também tem que se reunir com a mesa para fazerem repasse de

informações.  Plenária decidiu o dia: 05/12. Informes gerais.  Cintia  fez um repasse de informações da

conferência estadual. Disse que se candidatou para delegada na conferência nacional. Disse que muitos

deputados  defenderam  a  atuação  de  comunidades  terapêuticas,  ao  mesmo  tempo  em  que  grande

mobilização de jovens também questionou possíveis verbas indo para o terceiro setor e menos verbas

indo para os serviços do Estado. Disse que as propostas de Juiz de Fora não foram aprovadas para ir para

a conferência nacional. Marcos sugeriu que o relato de Cintia sirva de aprendizado e experiência para a

próxima plenaria municipal que o COMPID tenha que realizar. Pamela fala que o COMPID recebeu um

convite da Câmara Municipal para participarem de uma audiência pública em 21/11 as 15:00 horas: “”

estimação de receita e fixação de despesas do município de Juiz de Fora para o exercício financeiro de

2018 e outras providências”. Regina disse ser importante o COMPID pressionar para pedir verbas para o

FUMPID. Assim, tendo agradecido aos conselheiros presentes pelo comparecimento, encerrou a reunião

às 10:15 horas. Eu, Rafael Guedes, secretariei a presente ata e assino a mesma, juntamente com a vice-

presidente  Pamela  Villela  que  presidiu  a  reunião,  17  de  novembro  de  2017.

__________________________________________________
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