
ATA DA  REUNIÃO  PLENÁRIA  ORDINÁRIA  N°  05/2017  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE

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

do mês de junho 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  quinta  plenária  ordinária,  do  ano  de  2017,  do

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

conselheira  Maria  José  Figueira  Pereira,   que  compôs  a  mesa  diretora  juntamente  com  os

conselheiros Márcio José Martins Alves, segundo secretário, e Pâmela Villela. Dada a saudação

inicial, verificou-se que havia quórum. Justificaram ausência Patrícia Coutinho e Tatiana Tavares.

Através da conselheira Márcia Fonseca houve justificativa também da ausência de sua suplente

Alexandra Rossi.  Em seguida a ata do mês de maio foi  aprovada pela plenária,  porém com

algumas  alterações  solicitadas  e  feitas  no  momento  da  reunião.  Na  linha  31:  colocar  nome

completo Marcia Fonseca. Na linha 40: colocar nome de Maria José ao invés de seu apelido. Na

linha  48:  colocar  “receba  o  regimento  do  compid”  em substituição a  “receba um manual”.  A

conselheira Sandra Aparecida quis justificar que a participação do seguimento fica comprometida

porque precisa representar em outras frentes, o que traz agendas comuns. Na linha 53: colocar

nome completo de Alexander Jorge Brito. Na linha 45: sugerir que a revisão na lei do compid se

refira a nomenclaturas e inserção de uma cadeira para secretaria de segurança. Nas linhas 58 e

60  corrigir  o  nome  de  Maira  José.  Em  seguida  foi  entregue  um  material  informativo  aos

conselheiros (tanto os atuais quanto os conselheiros futuros que assumirão cadeiras para o biênio

2017-2019) produzido pela presidente Maria José, sobre o COMPID, seu funcionamento, sua

organização e suas atribuições. Na sequência, foi exposto no datashow um documento produzido

pela rede latino-americana de políticas sobre drogas, a “carta de manguinhos”. Após a leitura da

carta  feita  pela  conselheira  Sandra  Aparecida  a  plenária  aprovou  que  o  COMPID  assine  o

documento. Em seguida foram lidos todos os nomes de cadeiras ocupadas por especialistas e

áreas afins. Na sequencia o próximo ponto de pauta foi  a posse dos conselheiros e a eleição da

mesa  diretora.  Abertura  para  fala  do  Secretario  de  governo  Figueroa  sobre  a  posse  de

conselheiros.  Fala  da  importância  do  controle  social  sobre  as  políticas  públicas  a  partir  da

atuação dos conselhos e a perspectiva de consolidação do compid neste ano. Ressalta também a

importância de mobilizar a população para a participação nos conselhos e das mudanças na

legislação  a  partir  dos  contextos  e  evoluções  sociais.  Entende  que  as  articulações  com  o

ministério da justiça tem sido positivas e precisam ser fortalecidas. Ressalta a importância na

movimentação do fundo. É preciso materializar o plano do JF+vida. Por fim, coloca a importância

da conferência municipal neste ano como um marco histórico e a autonomia do conselho como

deliberativo.  Na  sequência  houve  o  processo  de  posse  de  novos  conselheiros.  Foram

empossados membros indicados pela Secretaria de Governo (Wanessa Costa Barbosa e José

Soter  de  Figuerôa  Neto),  pela  Secretaria  de  Saúde  (Renato  Luiz  Lopes  de  Castro  Lobo  e
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Rosangêla Aparecida Elerati), pela Secretaria de Educação (Sandra Aparecida Oliveira Batista e

Sérgio Elói Gomes Vasconcelos), pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Giane Elisa Sales

de Almeida e Valéria Aparecida Padro Murucci), pela FUNALFA (Luiz Felipe Hauck Salgado e

Wilson Cid),  pela Secretaria de Esportes e Lazer (Marlen Paradela Butilheiro),  pelo Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Carlos Henrique Rodrigues), pelo Conselho

Municipal  de  Desportos  (Antônio  Pereira  de  Carvalho  Filho  e  Ivo  Soares  Bandeira),   pelo

Conselho Municipal de Saúde (Regina Célia de Souza), pelo Conselho Municipal de Assistência

Social (Marília de Lourdes Dias Teixeira), pelo Conselho Municipal de Educação (Elizete Santiago

Demarchi e Lucimar Azalim R. de Paula), pela Associação Casa Viva (Denecy de Nazaré Pereira

Chagas), pela Ordem dos Advogados dos Brasil (Alexander Jorge Pires), pela Faculdade Estácio

de Sá (Taísa de Araújo Serpa), pela Associação Municipal de Apoio Comunitário – AMAC (Márcia

Regina F. M.  Rezende),  pelo  Instituto  Educação e  Cidadania  (Maria  José Figueira  Pereira  e

Fabiana Rabelo dos Santos), pelo Conselho Regional de Serviço Social (Thalita Melchiades da

Silva), pelo Conselho Regional de Psicologia (Eriane Sueley de Souza Pimenta), pela Faculdade

de Medicina da UFJF (Márcio  José Martins Alves),  pelo Instituto  Jurídico para Efetivação da

Cidadania  –  IJUCI  (Pamela  Dias  Villela  Alves  e  Bruno  Feital  B.  Mota),  pelo  Centro  de

Recuperação Juiz de Fora Contra as Drogas (Marcus Ubiratan Rodrigues da Nova) e pelo Centro

de Recuperação Resgatando Vidas (Driele Maria de Castro Chaves e Souza).   Foi solicitado pela

plenária  que  as  comissões  técnicas  fossem  enviadas  por  e-mail  para  que  os  conselheiros

analisassem caso tenham intenção de se registrar nestas. Houve ainda o processo de formação

da  mesa  diretora  para  o  novo  biênio  e  assim  ela  foi  composta:  Wanessa  Costa  Barbosa  –

Presidente, Pamela Dias Villela Alves – Vice-presidente, Márcio José Martins Alves-1° secretário

e Márcia Regina Fonseca M. Rezende-2ª secretária.  . As comissões técnicas serão compostas

na próxima plenária. A plenária discorreu sobre serem feitos cartões de cotações e de que os

usuários tenham cadeiras formalmente no conselho. Foi indicado que a comissão de conferência

trabalhe com a temática Juventude, pois esta é a designação estadual. Assim, tendo agradecido

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

Villela, secretariei a presente ata e assino a mesma juntamente com Maria José, que presidiu a

reunião.  Juiz  de  Fora,  23  de  junho  de

2017.__________________________________________________
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