
ATA DA  REUNIÃO  PLENÁRIA  ORDINÁRIA  N°  06/2017  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

POLÍTICAS INTEGRADAS SOBRE DROGAS DE JUIZ DE FORA – MG.  Ao vigésimo primeiro

dia do mês de julho 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  sexta  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. Está foi  a primeira plenária com a nova composição do

COMPID, biênio 2017/2019. Foram treze presentes e onde conselheiros votantes. Houve posse

de alguns novos conselheiros que não haviam tomado posse na plenária de Junho: Raphael

Bargiona, Aparecida de Fátima, Tatiana Tavares e Alexandra Rossi. Foi lida a ata da plenária

ordinária de Junho. Maria José solicitou que fosse colocado na ata de Junho que ocorreu entrega

de um manual aos conselheiros no momento de sua posse para o biênio 2017/2019, e também

que  os  nomes  dos  participantes  do  processo  eleitoral  fossem  registrados  em  ata.  Ficou

esclarecido que o processo eleitoral ocorreu em duas reuniões separadas, uma da sociedade civil

e outra do governo. Pela sociedade civil a segunda secretária eleita foi Marcia Rezende, única

que  se  candidatou  e  para  o  cargo  de  vice-presidente  concorreram a  Pamela  Villela,  Eriane

Pimenta e Marcos Ubiratan, tendo sido Pamela a eleita. No governo para o cargo de primeiro-

secretário postularam Márcio Alves e Sandra Batista, sendo Márcio o eleito, enquanto que para o

cargo  de  presidente  do  conselho  a  única  candidata  foi  Wanessa.  Maria  José  ressalta  que

deveriam ser  resgatadas  algumas  falas  de  conselheiros  no  dia  da  votação  que  foram ditas

também naquela assembleia e Regina sugeriu discriminar os nomes dos conselheiros vinculados

as  suas  entidades.  O  secretário  executivo  Rafael  Guedes  ficou  de  colocar  os  nomes  dos

conselheiros  na ata  de Junho.  A ata  de junho  foi  aprovada  por  oito  votos  favoráveis  e  três

abstenções. Maria José informou que a “Carta de Manguinhos” já foi encaminhada para Fiocruz e

que  o  COMPID  é  signatário  dela.  Sobre  as  Comissões  foi  dito  que  no  COMPID  há  cinco

comissões  permanentes  e  uma  comissão  da  Conferência  Municipal.  Foram  colocadas  três

propostas de encaminhamento: a primeira seria montar as comissões ali mesmo na plenária e

depois  elas mesmas fariam sua recomposição.  A proposta dois  é  montar  uma comissão pra

pensar as comissões e a proposta três foi vencedora com 9 votos, que a mesa diretora faça essa

análise  sobre  as  comissões  e  apresente  se  possível  na  próxima  plenária  uma  minuta  da

resolução de recomposição das mesmas atualizando nomes e atribuições. A única comissão que

foi formada na hora da plenária foi a comissão da conferência municipal a ser realizada pelo

COMPID, sendo que alguns conselheiros já haviam manifestado interesse anteriormente e outros

manifestaram no momento da plenária. São estes os membros da comissão: Alexander Jorge,

Wanessa Barbosa, Pamela Villela, Bruno Feital, Maria José, Aparecida Fátima, Regina Souza,
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Sandra Batista, Rosangela Elerati e Eriane Pimenta. Em seguida Tatiana da Casa Viva agradece

a mudança da data da conferência porque a mesma, anteriormente,  seria  realizada em uma

mesma data de outro evento realizado pela Associação Casa Viva, 17 e 18 de agosto, e deste

modo os dois eventos agora não mais vão dividir público, já que a conferência vai acontecer nos

dias 4 e 5 de Setembro. Relato da comissão: Alexander quer esclarecimentos sobre local, data e

temática. Regina fala sobre os eixos. Wanessa já tem uma proposta de programação, setembro 4

e 5. Maria José perguntou sobre alimentação e foi dito que vai ser no Ladeira. Sugestões de

alteração da data. Wanessa pondera que vai se casar no dia 16 de setembro e caso alterem a

data  da  conferência  para  este  dia  ela  não  poderia  estar  presente,  enquanto  presidente  do

COMPID,  mas  que  isso  não  impediria  a  realização,  ela  somente  não  estaria  presente.  Foi

proposto também que acontecesse no dia 31 de agosto e 1 de setembro. Foi proposto votação:

as datas de 4 e 5 de Setembro foram escolhidas por maioria dos votos (10). Leitura da proposta

de programação da conferência. Sugestão de compatibilizar os eixos propostos pela Conferência

Estadual com os eixos do JF+VIDA e ficou de ser feito uma proposta desses grupos desta forma

e esta proposta foi aprovada por unanimidade. Wanessa informa que já foi encaminhado para a

secretaria  de  governo  as  demandas  estruturais  (alimento,  etcétera).  Alexander  Jorge  chama

atenção da importância de estimular participação da juventude de envolver jovens estudantes, os

atendidos na rede sócio assistencial,  CAPS, estimular a juventude a participar da conferência

inclusive  juventude  das  cidades  próximas.  Nesse  sentido  Regina  aponta  que  a  Escola  de

Governo dá espaço para até 150 pessoas entre delegados (44) convidados e observadores. Foi

apresentada uma pessoa presente na plenária: Sueli Neto, como especialista em psicobiologia

que quer contribuir com o COMPID e ofereceu então de produzir um evento para juventude pré

conferência onde vai ser passado o filme “Cortina de fumaça” seguido de um debate com o Mário

Sérgio e Rodrigo Mac Niven sobre o tema aberto e dirigido aos jovens. Sueli já adiantou que a

pessoa tem disponibilidade na data proposta. Proposta do evento pré conferência uma semana

antes foi votada e aprovada com 10 a favor e um contra. Foi apresentada a logo do evento que se

parece muito com a logo do COMPID e os conselheiros pediram uma nova proposta de fazer uma

outra logo. Pamela pondera que seja logo com temática mais jovial. Rosângela representante da

saúde propõe divulgar o evento na rede de atenção primária nos conselhos locais e regionais de

saúde. Marcia conclama plenária para participar da construção da conferência. Pamela propõe

uma  plenária  extraordinária  só  pra  conferência  para  definir  detalhes,  número  de  vagas,

alimentação, programação e modalidade de participação e definição do número de delegados e

observadores. Sobre local para realização Alexander propõe levar pra OAB que cabem em torno

de 400 pessoas, mas pondera sobre alimentação ser somente para delegados. Wanessa Barbosa

e Maria José Pereira pedem para dar chance para ampliar a comissão e fica definido que o prazo

até  segunda-feira  enviar  e-mail  aos  conselheiros  convidando  para  compor  a  comissão  da

conferência. Sobre os trabalhos da comissão uma resolução com os nomes dos membros da
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comissão, marcação de dia e horário das reuniões. Bruno sugere fazer um mapa de horário para

que todos possam eleger seus melhores horários nas reuniões. A data da plenária extraordinária

ficou marcada para 4 de agosto. Em seguida a mesa falou sobre o ofício que a Secretaria de

Governo enviou ao FUMPID: em 7 de junho o subsecretário Gustavo Prandini desta secretaria

solicitou  ao  COMPID  se  o  mesmo  pode  destinar  recursos  para  as  entidades/comunidades

terapêuticas, se sim como pode ser feito. O jurídico da Casa dos Conselhos manifestou que sim

mencionando a lei do FUMPID e a mesa diretora informou que respondeu a solicitação através do

ofício 062 de 24 de julho de 2017 ressaltando a obrigatoriedade de que o assunto passe por

aprovação da plenária. Wanessa informa que no dia 26 de Julho vai acontecer uma reunião na

Secretaria de Governo com as entidades e o COMPID está sendo convidado. Sobre deliberar

este assunto, Maria José nota esvaziamento ao final da plenária propondo deixar para próxima

com mais quorum. Presidente Wanessa informa sobre JF+VIDA, COMPID Integra, diálogos inter

setoriais  e  a  recondução  da  parceria  com  a  SENAD.  Na  reunião  com  Jadir  (SENAD)  ficou

acordado que vai ter a modelagem Integrada de redes nos territórios e o piloto vai ser no bairro

Vila Olavo Costa integrando com o diagnóstico do projeto Travessia Social. Informes gerais: Maria

José pede informação sobre a o COMPID integra e formação de conselheiros e Wanessa pede

pra isso ir pra pauta da próxima plenária e ressaltando desde já que isso já pertence à pauta do

Fórum  dos  Conselhos.  Assim,  tendo  agradecido  aos  conselheiros  presentes  pelo

comparecimento, encerrou a reunião às 11:30 horas. Eu, Márcio Alves, secretariei a presente ata

e assino a mesma juntamente com Wanessa Barbosa, que presidiu a reunião. Juiz de Fora, 21 de

Julho de 2017.__________________________________________________
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