Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – COMPED/SJP – BIÊNIO
2019/2021
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (10/11/2020), às quatorze horas
e nove minutos (14h09min), 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 05/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de São José
dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 735/4, de 06/11/2020, estando presentes
(logados): a representante da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Fernanda Carolina
Capistrano (titular); a representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Luciana
Voloxen (suplente); o represantante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr.
Pedro Constant de Carmargo (suplente); a representante Secretaria Municipal de
Segurança, Sra. Gissele de Lourdes Vidal (suplente); o representante da Secretaria
Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidaria, Sr. José Luis Mikoski (titular); 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); a representante do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná –
COREN/PR, Sra. Lilian Borecki Bomfim (titular); o representante da Federação Brasileira
de Comunidades Terapêuticas FEBRACT, Sr. Marcio Roberto Calberte (titular); o
represante da Mitra da Diocese de São José dos Pinhais, Sr. João Carlos Job (titular); os
representantes da Pontifica Uiversidade Católica do Paraná, Sr. Rodrigo Alvarenga
(titular) e Sr. Cezar Bueno de Lima (suplente). 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. Agradeceu e deu boas vindas ao novo
representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr. Pedro Costant de Camargo,
que está substituído o membro suplente, Sr. Raphael Ernani Rigotti, pela sua primeira
pariticipação na reunião do Conselho. 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 Sexta
Reunião Ordinária do COMPED/SJP. Foi realizada a averiguação da existência de quórum
para deliberação, estando presentes 12 (doze) conselheiros, sendo 07 (sete) titulares e 5
(cinco) suplentes, destes, 04 (quatro) com direito a voto. Não houve representação da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria
Municipal de Cultura, Associação dos Funcionários Públicos Municipais de SJP (AFPM),
Conselho dos Veneráveis Mestres e Mestres Instalados de SJP (maçonaria), Federação
Municipal das Associações de Moradores de SJP (FEMAM) e Ordem dos Adovgados do
Brasil Seção Paraná – Subseção se São José dos Pinhais (OAB/PR). Foram apresentadas
justificativas de ausência pelos Conselheiros: Samuel Fernando Silva (Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer), Graciela Brandt Grita (Secretaria Municipal de Educação),
Antonia Vaz de Lima do Nascimento (Federação Municipal das Associações de Moradores de
São José dos Pinhais – FEMAM), Elenir Aparecidad de Siqueira, Claudia Lorena Pereira
(Secretaria Municipal de Cultura). A Sra. Sarah informou que o Sr. Samuel Cardeal Goulart
(representante suplente da Secretaria de Esporte e Lazer) foi exonerado, razão pela deixou
de representar a citada Secretaria neste Conselho, sendo enviado Ofício solicitando a
indicação de novo membro suplente. A Presidente do Conselho, Sra. Sarah, informou que a
Convocação 05/2020 para a reunião foi realizada no Diário Oficial do Município de São José
dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 735/4, de 06/11/2020, oportunidade em que foi
divulgada a pauta do dia: 1) Discussão dos tópicos da Carta de Intenções ao no novo Gestor
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Municipal; 2) Discussão e aprovação do Regimento Interno das Comissões Permanentes; 3)
Convite para o responsável pela Saúde Mental da 2ª Regional de Saúde Metropolitana para
participar da próxima reunião, a ser realizada no dia 08/12/2020; 4) Discussão das pautas
das Reuniões das Comissões Permanentes; 5) Possibilidade de financiamento do FUMPED.
Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária do COMPED/SJP, realizada no dia
14/10/2020. 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: 1)
Ofício nº 014/2020 – enviado para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando a
indicação de membro suplente para a vaga do Sr. Samuel Cardeal Goulart, que foi
exonerado; 2) Ofício nº 015/2020 – enviado para a Secretaria Municipal de Segurança,
solicitando a indicação de membros titular e suplente – Documentos recebidos: 1) Ofício
da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a substituição do conselheiro
suplente, Sr. Raphael Ernani Rigotti, pelo servidor Pedro Constant de Camargo. Encerrados
os expedientes, a presidente sugeriu uma inversão na ordem das pautas com questões mais
internas e adentrou-se à pauta do dia: 1) Discussão e aprovação do Regimento Interno
das Comissões Permanentes: o Regimento Interno foi encaminhado por meio digital no
endereço eletrônico de todos os Conselheiros, para análise e manifestações e/ou sugestões
de alteração, não havendo nenhuma manifestação em contrário. Não houve posicionamento
das comissões I e II. Os representates das Comissões III e IV aprovaram o Regimento
Interno,conforme modelo recebido. O representante da Comissão III sugeriu às demais
comissões, atualizações em seus escopos. Dando continuidade a reunião, a Presidente
sugeriu que temporariamente a Associação dos Funcionários Públicos assuma a
representação da vaga que encontra-se em aberto na Comissão I. Não havendo objeção de
nenhum dos presentes, fica aprovada a solicitação de preenchimento da vaga. As Comissões
devem encaminhar a minuta do Regimento Interno para o endereço eletrônico
comped@sjp.pr.gov.br, para formalização e arquivo. 2) Discussão das pautas das
Reuniões das Comissões Permanentes: devem sugerir um tema em especial para
trabalhar no próximo ano, as comissões deverão escolher algumas pautas, ou seja, questões
ou áreas que cada uma pretende discutir inicialmente entre os representantes, como, por
exemplo, legislação e normas, estabelecendo a normatização das instituições de atendimento
dentro da política sobre drogas. Sugere-se a todas comissões que decidam quais serão suas
pautas e cada uma se responsabilize em apresentá-las na próxima Reunião Ordinária, e
ainda, pensem em um assunto/tema a definir para o próximo ano de 2021. A Sra. Sarah
solicitou uma manifestação dos representantes sobre qual deverá ser o foco. O Sr. Marcio
sugeriu trabalhar em promover a qualidade de vida, atingindo todas as áreas do trabalho do
COMPED, a presidente interviu dizendo que o tema é interessante, pois abrange a
reinserssão social, a questão do trabalho, a prevenção, o tratamento, entre outros, sendo
assim o tema pode ser trabalhado no esporte, na cultura, na assistência social. A Sra Luciana
compactua com o mesmo pensamento do Sr. Marcio a respeito da matéria, e ainda sugere
ampliar o tema. A Sra. Sarah concorda e sugere estabelecer sub temas, por exemplo, a
família, a reisserção social, as questões referentes à prevenção. A Sra. Luciana informou que
a sua Comissão trabalhará com a informação para prevenir o uso de drogas, no âmbito
educacional e da assistência social. A Sra. Sarah sugeriu trabalhar com o planejamento claro
para avançar com o plano no próximo ano, elaborar uma logo referente ao tema, deixando
como eixo central. O Sr. Pedro opinou em trabalhar o tema de qualidade vida como principal
A presidentesolicitou o apoio de um membro de cada comissão para colocar em prática o
projeto, podendo levar esse plano ao coordenador para discussão. Cada Comissão deverá
apresentar na próxima reunião ordinária (08/12) um projeto para os demais conselheiros
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discutirem. A Sra. Sarah solicitou a realização de uma reunião no dia 01/12/2020, às 14h,
com os coordenadores e/ou relatores das Comissões Permanentes para alinhar as pautas
das próximas reuniões, para discutir e denfinir o tema, o eixo e os procedimento para 2021.
O Sr. João Carlos Job informou que a sua Comissão se reunirá para tratar do tema, conforme
solicitado. 3) Possiblidade de financimento do FUMPED: articular com a prefeitura, por
meio do Deputados Federais e Estaduais que representam o município, para trazer verbas de
emendas parlamentares para o COMPED. A presidente informou que há possiblidade de
arrecadar verbas através de projetos a serem apresentados ao Poder Judiciário, e que para
serem executados dependem de sua aprovação e financiamento, seguiu dizendo que esse
ano não será possível a apresentação de projetos, porque todas as verbas foram
direcionadas pelo Poder Judiciário Federal para a auxilar o finaciamento das ações de
combate à COVID-19. Deve ser realizado um cadastro junto ao Poder Judiciário, para que o
COMPED entre na possibilidade escolha a instituição cadastrada e em seguida os
representantes deverão apresentar o projeto. O Sr.Marcio informou que tem trabalhado com
os deputados federais, que possuem verbas para emendas impositivas. Os deputados não
podem destinar verbas impositivas diretamente para uma instituição, averba deve ser
encaminhada para a prefeitura e esta encaminha para instiutuição. A Sra. Sarah e o Sr.
Marcio se comprometeram em pesquisar quais são os caminhos das emendas impositivas e
o planejamento para a próxima reunião. A Sra. Sarah informou que o Conselho pode produzir
e vender material para arrecadar fundos. O Sr. Marcio sugeriu a venda de palestras,
promover projetos de prevenção, idéias para o Conselho fazer e através de trabalho firmar
parcerias de grande porte. O Sr. Cezar segue a mesma linha de raciocínio da presidente em
fazer uma parceria em questão de verbas, e fazer um apelo a instituições de ensino, focando
em políticas de prevenção, com adolescentes que possuem um histórico com o uso de
drogas. 4) Discussão dos tópicos da Carta de Intenções ao no novo Gestor Municipal:
o Sr. Rodrigo apresentará via e-mail as sugestões para carta de intenções. A Sra. Luciana
recomenda que o COMPED entre em contato com as demais Secretarias, e promova maior
alinhamento, para definir quais seriam as possiblidades de auxílio ao projeto, em se tratando
de prevenção e ajuda às pessoas mais necessitadas. A Sra. Sarah disse normalemnte o
engajamento não existe por falta de comunicação/informação. O Sr. Cezar sugeriu que os
Secretários de todas as Secretarias da Prefeitura sejam convidados para uma fala na reunião
do COMPED, para que eles possam entender a dinâmica de funcionamento e possam criar
uma relação de proximidade com o Conselho. O Sr. Marcio pontuou que a acha importante
levar aos novos gestores os projetos e idéias já em andamento, para que possam saber da
existência e trabalho do COMPED. O Sr. Pedro falou que há diversas possibilidades de
trabalho para atingir as pessoas que possuem um histórico com substâncias ilícitas, sendo
representante da Assistência Social e trabalhando diretamente com esse público no Centro
Pop. O. João Carlos Job concorda com o tema da prevenção, é preciso se fazer conhecer,
apresentar, divulgar o Conselho para que tenha maior repercussão, atigindo as pessoas
vulneráveis para concientizá-las. O Sr. Cezar sugeriu que no próximo ano seja realizado um
evento para o Encontro dos Conselhos Municipais da região Metropolitana para a troca de
experiências e apoio mútuo, para que possamos saber como se organizam e tratam a
questão da redução da oefreta de drogas, por exemplo. A Sra. Sarah parabenizou a idéia e
sugeriu colocar em prática já no início d opróximo ano. Seguiu dizendo que seria possível,
para a próxima reunião, convidar um representante do Conselho Estadual de Políticas
Públicas sobre Drogas. A Sra Sarah. fortalece dizendo que a essência do Conselho é o
coletivo, e que o mesmo tem papel consutivo, deliberativo e fiscalizador, exercitando assim
uma participação maior dos representantes, provocando a sociedade, a iniciativa privada, e o
poder público. Seguindo o pensamento, pede aos conselheiros para que as idéias sejam
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encaminhadas até o dia 17/11/2020, via e-mail para: comped@sjp.pr.gov.br. Ficou acordado
que cada comissão enviará 4 (quatro) proposições do que poderia ser feito nos próximos 4
(quatro) anos. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente Sarah Liz Scheffer Carneiro
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15h40min. Eu, Elizangela Maria
Nogozeki dos Santos, Secretária “ad hoc”, lavrei a presente ata e assino juntamente com a
Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.

Elizangela Maria Nogozeki dos Santos
Secretária “ad hoc”
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