
ATA DA  REUNIÃO  PLENÁRIA  ORDINÁRIA  N°  07/2017  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

POLÍTICAS INTEGRADAS SOBRE DROGAS DE JUIZ DE FORA – MG. Ao décimo oitavo 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  sétima plenária  ordinária,  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. Justificativa  das  ausências.  Leitura  da  ata  de  Julho  e

aprovação. Houve ponderação sobre assinatura pelos conselheiros de todas as atas do ano de

2017. Ficou dito que a ata da reunião plenária extraordinária de 04 de agosto será lida na próxima

reunião.  Houve  informe  da  Comissão  de  Conferência.  Wanessa  Barbosa  afirmou  que  a

conferência não poderia ser realizada na Escola de Governo devido ao não funcionamento dos

elevadores e que a não utilização do espaço foi uma determinação do prefeito. Ressaltou que o

adiamento  vem  ocasionando  o  retardo  das  demais  ações  como  divulgação,  inscrição,  etc.

Sugestão de Alexander Jorge de ser realizada no Sport Clube. Wanessa ponderou que foram

levantados  12  lugares  e  falou  sobre  as  questões  envolvendo  estes,  acesso,  infra-estrutura,

disponibilidade  de  dia  e  horário,  etc.  Os  membros  da  mesa  diretora  afirmaram que  fizeram

levantamento  de  questões  a  serem resolvidas  para  realização  da  Conferência,  que  este  foi

enviado aos membros da comissão de Conferência e pediram a secretaria do COMPID que seja

enviado também a todos os outros membros do conselho. Taísa Serpa sugeriu para local de

realização a Faculdade Estácio de Sá (ponderou sobre espaços de salas e refeitório). Wanessa

pediu apoio dos conselheiros para sugerirem local e enviarem para e-mail do COMPID. Diante

das dificuldades sugeriu a alteração da data da Conferência (adiamento). Os nove conselheiros

votantes  presentes  disseram  sim  ao  adiamento.  Wanessa  propôs  aos  conselheiros  sobre  a

realização da conferência acontecer  na Escola de Governo mesmo com todas as limitações.

Giane Elisa  sugeriu  que o  COMPID envie  oficios  e e-mail  a  PJF solicitando o  conserto  dos

elevadores. Alexander sugeriu que esta fosse a ultima opção propondo avaliar outros lugares.

Disse  que  o  único  problema  da  realização  da  Conferência  no  Sport  Clube  poderia  ser  o

documento AVCB (Corpo de Bombeiros). Sobre data, ainda não há definição de nova data para

Conferência. Foi posto em votação a realização da Conferência na Escola de Governo mesmo

com todos os problemas do local:  cinco (5) foram contrários e (4) abstiveram-se, portanto,  a

Escola de Governo foi  descartada. Sobre oficiar a Prefeitura Municipal,  falando a respeito de

limitações  da  Conferência  e  solicitação  do  conserto  de  elevadores:  seis  (6)  a  favor  e  (3)

abstenções,  ficando  assim  aprovado  o  envio  de  ofício  a  Prefeitura.  Outro  ponto  de  pauta:

formação  das  comissões.  Pamela  fez  o  repasse  do  que  a  mesa  diretora  propôs,  fundir  as

comissões  do  COMPID  em  (03)  três  comissões  (Finanças  e  Normas),  (JF  +  Vida)  e
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(Comunicação,  Formação  Continuada  e  Orientação  e  Fiscalização).  Outro  ponto  de  pauta:

reunião  da  Secretaria  de  Governo  sobre  alimentação  e  comunidades  terapêuticas.  Wanessa

ponderou que sejam respeitados os tramites do COMPID, a comissão de Normas e Orientação e

Fiscalização estivessem funcionando e que a Secretaria de Governo provocasse o que fosse

deliberado  em plenária.  Marcio  Alves  ponderou  cuidado  na  questão  do  Fundo  para  não  ser

passagem e emendas parlamentares.  Leitura das atribuições das comissões e sugestão que

quando  formadas  as  comissões,  estas  façam  alterações  e  tragam  para  a  plenária.   Houve

aprovação  da  junção  de  comissões:  (JF+Vida  e  Formação  Continuada),  (Comunicação  e

Finanças) e (Orientação e Fiscalização e Normas). Ficou definido que na próxima plenária quem

tiver interesse de manifeste para formarem as comissões. Por ultimo, foi eleita uma comissão

emergencial  para analisar  casos de entidades que estão tentando se inscrever  no  COMPID:

Marcio Alves, Driele Chaves, Alexander Jorge e Marcia Rezende.  Assim, tendo agradecido aos

conselheiros presentes pelo comparecimento,  encerrou a reunião às 11:30 horas.  Eu,  Marcia

Rezende, secretariei a presente ata e assino a mesma juntamente com Wanessa Barbosa, que

presidiu  a  reunião.  Juiz  de  Fora,  18  de  Agosto  de

2017.__________________________________________________
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