Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – COMPED/SJP – BIÊNIO
2019/2021
Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (14/10/2020), às quatorze
horas e dezoito minutos (14h18min), em ambiente virtual pela plataforma Google Meet,
reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de São
José dos Pinhais, COMPED/SJP, criado pela Lei 3.333, de 16 de julho de 2019, atendendo
ao disposto na Convocação nº 03/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de
São José dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 716/3, de 07/10/2020, estando
presentes (logados): a representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Luciana
Voloxen (suplente); a representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra.
Luciane de Fátima Gonçalves Seguro (titular), o representante da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, Sr. Samuel Fernando Silva (titular); a representante da Secretaria
Municipal de Segurança, Sra. Gissele de Lourdes Vidal (suplente); a representante da
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Sra. Karise Daniele
Machado Zocollotti (suplente); a representante do Gabinete de Gestão Integrada, Sra.
Sarah Liz Scheffer Carneiro (titular); o representante do Conselho Municipal de Saúde de
São José dos Pinhais, Sr. Afonso Rendak (suplente); o representante do Conselho
Regional de Enfermagem do Paraná – COREN/PR, Sr. André Luiz da Rosa (suplente); o
representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas – FEBRACT, Sr.
Carlos Alberto Löwen (suplente); o representante da Mitra da Diocese de São José dos
Pinhais, Sr. João Carlos Job (titular); o representante da Ordem dos Advogados do Brasil
Seção Paraná – Subeção de São José dos Pinhais, Sr. Carlos Alberto Lopes de Souza
(titular); o representante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC-PR, Sr.
Rodrigo Alvarenga (titular). Com a palavra, a Presidente do COMPED/SJP, Sra. Sarah,
iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e agradecendo a presença de todos os
Conselheiros. Iniciando os trabalhos, a Sra. Sarah fez a chamada nominal de todos os
presentes, justificando a necessidade desse procedimento pela impossibilidade de coletar as
assinaturas na lista de presença. Informou que esta é a quinta reunião ordinária do
COMPED/SJP. Foi realizada a averiguação da existência de quórum para deliberação,
estando presentes 12 (doze) Conselheiros, sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes,
destes 04 (quatro) com direito a voto. Não houve representação da Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Goversno, Secretaria Municipla de Cultura, Associação dos
Funcionários Públicos Municipais de SJP (AFPM) e Conselhos dos Veneráveis Mestres e
Mestres Instalados de SJP (maçonaria). A Presidente do Conselho, Sra. Sarah, informou que
a Convocação 03/2020 para a reunião foi realizada no Diário Oficial do Município de São
José dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 716/3, de 07/10/2020, oportunidade em
que foi divulgada a pauta do dia: 1) Apresentação do Coordenador e do Relator de cada uma
das quatro Comissões Permanentes; 2) Apresentação da Agenda de Reuniões das
Comissões Permanentes; 3) Apresentação para análise e aprovação dos Regimentos
Internos das Comissões Permanentes; 4) Apresentação de proposta de capacitação para os
membros do COMPED. Foram apresentadas justificativas de ausência pelos
Conselheiros: Mário Aparecido Kosiol (Sec. Municipal de Segurança), Graciela Brandt Grita
(Sec. Municipal de Educação), Fernanda Carolina Capistrano (Sec. Municipal de Saúde), e
Elenir Aparecida de Siqueira (FEMAM). Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária do
COMPED/SJP, realizada no dia 15/09/2020. A ata foi enviada para o endereço eletrônico de
todos os Conselheiros, não havendo manifestação acerca de qualquer correção a ser
realizada, foi aprovada pelos Conselheiros presentes. Documentos expedidos/recebidos –
Documentos expedidos: nenhum documento expedido no período. – Documentos
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recebidos: 1) Proposta de curso de Formação Continuada: proposta de curso de
formação continuada para conselheiros municipais (COMPED) encaminhado pela PUC-PR.
Encerrados os expedientes, adentrou-se à pauta do dia: : 1) Apresentação do Coordenador e
do Relator de cada uma das quatro Comissões Permanentese 2) Apresentação da Agenda
de Reuniões das Comissões Permanentes. Comissão I - Legislação, Normas, Políticas
Públicas e Fiscalização: apenas um membro está articipando da reunião e ainda não houve
definição de coordenador, relator e agenda de reuniões. Comissão II - Prevenção, Pesquisa
e Redução da Oferta: ainda não houve definição de coordenador, relator e agenda de
reuniões. Comissão III - Tratamento e Reinserção Social, Redução de Danos: o coorenador
será o Conselheiro Marcio Roberto Calbente, o relator será o Sr. Rodrigo Alvarenga e as
reuniões serão realizadas na última quarta-feira do mês, às 15h, sendo a pauta da próxima
reunião a construção do Regimento Interno da Comissão. Comissão IV - Acompanhamento
e Controle do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas: ainda não houve definição
de coordenador, relator e agenda de reuniões.3) Apresentação para análise e aprovação dos
Regimentos Internos das Comissões Permanentes: nenuma comisão apresentou o
Regimento Interno. Para resolver a situação das tarefas não cumpridas pelas comissões, a
presidente do COMPED propôs três soluções: a) Realizar um sorteio entre os membros de
cada comissão para determinar os nomes do coordenador e do relator; b) A decisão acerca
dos nomes partirá da mesa diretiva ou c) marcar uma reunião extraordinária para o dia
27/10/2020, às 14h, pelo Google Meet, para resolver o problema. Os conselheiros votaram
pela realização da reunião extraordinária. 4) Apresentação de proposta de capacitação para
os membros do COMPED. A PUC-PR apresentou, por intermédio do Conselheiro Rodrigo
Alvarenga, uma proposta de capacitação dos Conselheiros do COMPED/SJP, a ser realizada
durante a renunião mensal ordinária, com duração de 1 (uma) hora em cada reunião, pelo
período de 3 (três) meses. A proposta foi encaminhada via e-mail para todos os
Conselheiros.Proposta aprovada por unanimidade pelos presentes. Ficou aberto um canal
para a proposição de novos temas que podem ser sugeridos para a capacitação até o dia
21/10/2020, pelo e-mail: comped@sjp.pr.gov.br. Não havendo mais assuntos a tratar, a
Presidente Sarah Liz Scheffer Carneiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 15h10min. Eu, Antônia Vaz de Lima do Nascimento, Secretária Executiva, lavrei a
presente ata e assino juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas.

Antônia Vaz de Lima do Nascimento
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
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