Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ATA DA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – COMPED/SJP – BIÊNIO
2019/2021
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte (08/12/2020), às quatorze horas
e cinco minutos (14h05min), 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 06/2020, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de São
José dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 756/4, de 09/12/2020, 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); os represantante da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Sra Luciane de Fatima Gonçalves seguro (titular) e o Sr. Pedro Constant de
Carmargo (suplente); o representante da Secretaria municipal de Esporte e Lazer, Sr
Samuel Fernando Silva (titular); a representate da Secretaria municipal de Cultura, Sra
Claudia Lorena Pereira (titular); a representante Secretaria Municipal de Segurança, Sra.
Gissele de Lourdes Vidal (titular); 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); os
representantes do Conselho Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, Sra Adriani
do Carmo Lima Milani (titular) e o 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); o representante da ordem dos advogados
ddo Brasil seção Paraná – subseção SJP, Sr Carlos Alberto Lopes de Souza; o
representante da Pontifica Uiversidade Católica do Paraná, Sr. Rodrigo Alvarenga
(titular). Com a palavra, a Presidente do COMPED/SJP, Sra. Sarah, iniciou a reunião dando
boas vindas ao Presidente do Conselho Estadual de políticas sobre sobre drogas Sr. Renato
Bastos Figueiroa, pela sua participação na reunião do conselho 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 Setima Reunião Ordinária
do COMPED/SJP. Foi realizada a averiguação da existência de quórum para deliberação,
estando presentes 16 (doze) conselheiros, sendo 13 (treze) titulares e 3 (tres) suplentes,
destes, 01 (um) com direito a voto. Não houve representação da Secretaria municipal de
Governo, 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) Foram apresentadas justificativas de
ausência pelos Conselheiros: Sra Antonia Vaz de Lima do Nascimento (Federação
municipal das Associações de Moradores de São José dos Pinhais). A Presidente do
Conselho, Sra. Sarah, informou que a Convocação 06/2020 para a reunião não foi lançada no
Diário Oficial Eletronico devido a problemas no sistema mas que a convocação irá ser
publicada um dias após a reunião divulgando as pautas: 1) Presença do Dr Renato Bastos
Figueiroa (Delegado da Policia Civil e Presidente do CONESD; 2) Discussão e aprovação do
Calendário de reuniões ordinárias de 2021; 3) Discussão e aprovação do Calendário de
reuniões das comissões permanentes de 2021; 4) Aprovação da carta de inteçoes a sert
trabalhado pelo COMPED no ano de 2021; 5) Aprovação do tema do eixo central a ser
trabalhado pelo COMPED/SJP no ano de 2021 6) Aprovação da matéria jornalística em
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alusão ao aniversário do primeiro ano do COMPED (22/11/2020); 7) Discussão acerca das
faltas dos conselheiros nas reuniões. Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária do
COMPED/SJP, realizada no dia 10/11/2020. 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 um novo membro suplente; 3) Oficio nº
016/2020 – enviado a PUCPR solicitando a disponibilização de curso de capacitação; 4)
Oficío nº 017/2020 - enviado para a associação dos funcionários Publicos Municipais de
SJP- AFPM solicitando a manutenção dos conselheiros afastados; 5) Oficío nº 018/2020 –
enviado ao gabinete do prefeito solicitando manifestação acerca do decreto que designa os
membros do conselho; 6) Oficío nº 19/2020 – enviado a SECOM solicitando a materia ao
primeiro ano de existência do COMPED/SJ. Documentos recebidos: 1) Ofício nº 178/2020
enviado pela Secretaria Municipal de Segurança, informando a substituição do conselheiro
titular, Sr. Mário Kosiol pela Sra Gissele de Lourdes Vidal; 2) Oficío nº 309/2020 enviado
pela AFPM – informando a manutençaão dos conselheiros afastados; 3) Oficío nº 184/2020
enviado pela SEMUSEG – informando o novo susbtituto como conselheiro suplente; 4) Oficío
nº 102/2020 – enviado pela Secretaria municipal de Esporte e Lazer para a sustituição de
conselheiro. Encerrados os expedientes, a presidente adentrou a pauta do dia 1) Presença
do Dr Renato Bastos Figueiroa. Sarah então passou a palavra a ele, que iniciou
agradecedendo o convite e cumprimentando os conselheiros, informou que teve
conhecimento da criação do conselho e ofereceu apoio no que for necessário para auxilio,
integração, já que ambos os conselhos tem o mesmo o objetivo. O Sr Renato seguiu dizendo
que seu mandato se encerrará ao final do ano 2020, e que no inicio do 2021 será feito uma
nova eleição para que um novo ente não governamental assuma o cargo de Presidente
Estadual do Conselho, estipulado através de decreto. Sr Renato informou que também é
Diretor do departamento estadual de política sobre drogas da SEMUSEG, desde de 2019.
Comunicou que o depej é um órgão governamental ligado a Secretaria de Segurança, e
compete a ele executar as ações oriudas do conselho estadual, Renato disse que as ações
geram resultados efetivos em nível estadual e que se reaplicado em município tem como
chance gerar um resultado positivo. Uma das ações é o concurso de vídeo feito junto aos
colégios estaduais pelos colégios privados do ensino médio, é um concurso direcionado a
adolescentes com a faixa etária de 15 á 18 anos, quais são listados a produzir um vídeo de
acordo com o tema passado, sempre seguindo na linha da prevenção, o objetivo do vídeo é
fazerem os adolescente discutirem com os colegas e parentes sobre a idéia da determinada
problemática com as drogas. Através de uma lei estadual os vídeos vencedores são
passados na sala de cinema dando assim uma maior divulgação sobre o tema. Ainda com a
palavra o Sr Renato repassou o site (www.politicasobredrogas.pr.gov.br) do departamento
para os conselheiros que tiverem interesse em se informar do concurso e demais assuntos.
Dando seqüência a reunião, Renato falou que devido a pandemia, foi suspenso o concurso
de cartazes direcionado aos alunos de ensino fundamental mas que em 2021 este plano será
lançado, sempre adotando a linha de prevenção. E que além destes concursos, este ano de
2020 foi realizado folders que se encontram disponibilizados no site do depej, com o
conteúdo informativo sobre os malefícios das drogas. Dr Renato faz o convite ao comped/sjp
para no próximo ano de 2021, participem da ação coordenada que tem como objetivo a
divulgação do folder em escolas, universidades, com pessoas jurídicas e físicas, no mesmo
dia e horário com outros municípios. Dr Renato diz que o departamento ainda é responsável
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pela gestão de ativos, que cuidam dos bens perdidos, apreendidos vindo do trafico de
drogas, o departamento e a Secretaria Nacional de Drogas leiloam os bens em parceiria com
o leiorieiro contrado por Brasília e o dinheiro arrecado é retornado em 40% ao estado do
Paraná, ficando a disponibilidade das forças de segurança. A depej é encarregada por fazer a
doação de veículos para as forças de segurança, sendo a Policia Civil e Policia Militar mas
que no momento aguardam o deferimento por Brasília. Compete a Secretaria Nacional de
prevenção e cuidados sobre drogas, a responsabalidade relacionado a prevenção. Além da
gestão de ativos citados pelo Dr, ele informou que há projetos do Paraná, que encontram se
aprovados mas que esperam a liberação de recursos federais, sendo eles relacionados a
prevenção, e solicitação de viatura. O Convidado em seguida, comunicou que há um
palestrante exclusivo para o departamento que permanece disponível a todos os conselhos
municipais de drogas, colégios, universidades, com o intuito de digulvar a prevenção
principalmente com jovens. O Sr Renato disse que dentro de todas essas atribuições que se
misturam entre o conselho estadual de drogas e o departamento, há um folder informativo
disponível no site (www.conesd.pr.gov.br) já que muitas pessoas infelizmente não sabem
como e onde encontrar a ajuda necessária. Posteriomente Dr Renato falou que houve a
reformulação do decreto que prevê quantas e quais as entidades participes do conselho,
devido a falta de comprometimento de algumas com as demais. Estendeu-se dizendo que no
mês de setembro do ano de 2019 aconteceu uma reunião entre os presidentes do conselho
estaduais, que teve como intuito a conversa de boas praticas/ ações realizadas em cada
estado. O Dr revelou que foi feito um levatamento durante todo o ano 2020 de quantos
conselhos municipais são existentes no estado do Paraná e obteve como resultado, 56
conselhos ativos, com esse resultado, informou que no próximo ano a intenção é de criar um
grupo de conselhos municipais de drogas junto com o departamenro estadual com a
fnalidade de integrar as ações. Por fim, o Sr Renato Bastos se coloca a disposição do
comped/sjp e agradece o convite. Sarah agradece a presença de Renato e abre espaço para
fala dos conselheitos. O Sr Rodrigo parabeniza o convidado e destaca as atividades com
vídeos citadas pelo Dr, informando que essa experiência foi realizada na faculdade com
estudantes de graduação junto com alunos do ensino médio, que teve como base a
elaboração de mini documentários sobre violência e uso abusivo de drogas. Houve a
percepção que essa atividade foi voltado a um apelo a consciência dos cidadãos. Sr Marcio
Calbente segue a linha de raciocínio do Dr Renato Bastos em realizarem ações juntos,
dividindo conhecimento para alcançar um bem maior. Sra Luciane Seguro informou que
trabalha com crianças dentro do projeto e que atua com eixos contemplando a prevenção de
drogas, pontuou que acha importante a idéia do vídeo e mini documentario referente
prevenção. Sr Job questionou o Dr Renato se ele tem a informação de que a cordenação
anterior a ele era por um entidade de uma sociedade civil e qual era o funcionamento. Dr
Renato respondeu a pergunta, dizendo que foi uma presidência do sindicato dos jornalistas
que saiu devido o termino da gestão, não deixando uma sucessora, porem por não ser
paritcipe naquela época do conselho, foi apenas notificado das difuculdades que tinha por
não ser um ente governamental e ressalta que acha importante ter uma alternância, entender
como funciona o governo respeitando a burocria de cada estado. Ainda respondendo a
questão, Renato reforça que cada um deve respeitar as opiniões alheias, e aceitar as idéias
divergentes dos demais, pois já houve conflito anteriomente pela falta falta de respeito com
as posições de colegas representantes de entidades. Sarah falou que concorda com o Dr que
deve haver uma alternacia na gestação, respeitando o obejtivo, e que essa oxigenação é
essencial porque surgi novas idéias, possibilidades, soluções a dificuldades já existentes ou
que poderam surgir. Renato sugere o conselho municipal firmar um posicionamento a um
determinado assunto para levarem aos gestores municipais. Sarah com a palavra falou que
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é necessario o conselho ter um papel de independência, além de consultvo, deliberativo, e
fiscalizátorio. Sr Marcio Calbente perguntou qual é a dificuldade do estado pra desevolver
uma parceria/financiamento paras as comunidadeas terapêuticas, através de convenio,
entidades, doações. Renato informou que atualmente não existe finaciamento de recurso
estaduais diretamente para mulheres em questão de vulnerabilidade em comunidades
terapêuticas mas o governo custeia leitos psiquiátricos em hospitais privados no estado
inteiro para pessoas que dependem do internamento. E que já exite um projeto de lei, em
andamento na assembléia legislativa que visa um finaciamento de recursos estaduais para
comunidades teraupeticas. A Sra Fernanda expõe que a Secretaria municipal de Saúde tem
em torno de 1600 vagas em hospitais psiquiátricos financiados pelos estado direcionados em
grande parte para homens, e que as comunidades terapêuticas necessitam que o
internamento seja feito de forma voluntaria, a conselheira ainda falou que vê difuculdades
com internação de adolescentes, porque muitas vezes os locais de internação são longes da
família, tornando a reinscerção social mais dificil de ser cumprida. Fica sugerido pela
presidente do conselho, quê este assunto seja uma das pauta a serem discutidas no proximo
ano de 2021. Adentrou se a pauta 2) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias de
2021: sem nenhuma manifestação em contrário fica acordado que as reuniões acontecerem
nas seguintes datas:
1º semestre
09/02/2021
09/03/2021
13/04/2021
11/05/2021
08/06/2021

2º semestre
13/07/2021
10/08/2021
14/09/2021
19/10/2021
09/11/2021
07/12/2021

Seguindo para proxima pauta 3) Aprovação do calendário de reuniões das comissões
permanentes de 2021: Sarah solicitou a comissão I sua manifetação acerca da data
escolhidas para validação o conselheiiro informou que não houve discussão na comissão de
quais seriam as datas exatas, o representante então para não atrasar acordou com a
presidente e com os demais colegas que as reuniões aconteceram na mesma data das
reuniões ordinarias, a comissção II logo em seguida informou que as datas seram as mesmas
que o conselho, porém com uma hora de antecedência permacendo então os dias
09/02/2021; 09/03/2021; 13/04/2021; 11/05/2021; 08/06/2021; 13/07/2021; 10/08/2021;
14/09/2021; 19/10/2021; 09/11/2021; 07/12/2021. Em seguida a comissão III se manifestou
que dizendo que a reunião seria na ultima quarta feira do mês, ficando assim nas seguintes
datas 27/01/2021; 24/02/2021; 31/03/2021; 28/04/2021; 26/05/2021; 30/06/2021; 28/07/2021;
25/08/2021; 29/09/2021; 27/10/2021; 24/11/2021 e 29/12/2021. Por ultimo a comissão IV
repassou as
datas: 21/021/2021; 18/02/2021; 18/03/2021; 15/04/2021; 20/05/2021;
17/06/2021; 15/07/2021; 19/08/2021; 16/09/2021; 21/10/2021; 18/11/2021 e 02/12/2020.
Ficam aprovadas o calendário de cada comissão para o próximo ano. Sra Sarah sugeriu em
realizar a conferencia municipal de políticas sobre drogas nos dias 19/20 de novembro.de
2021. 4) Aprovação da Carta de Intenções do COMPED ao novo gestor municipal: a
presidente falou que ainda não teve retorno quanto a data que poderá apresentar a carta ao
novo prefeito eleito e quando possível irá informar. Sarah fez a leitura da carta e finalizou
dizendo que fez algumas alterações nas palavras para melhor entedimento. Dando
continuidade a reunião foi aberta a discussão para 5) Aprovação do tema do eixo central a
Rua Veríssimo Marques, nº 500 – Centro – São José dos Pinhais – Paraná – CEP: 83.005-410
Fone: (41) 3381-6343 – e-mail: comped@sjp.pr.gov.br

Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ser trabalhado pelo COMPED no ano de 2021, sem nenhuma manifestação ou oposição a
fazer, fica aprovado que o eixo central para o próximo ano será a reiscerção social. 6)
Aprovação da da matéria jornalística em alusão ao aniversario do 1 ano do COMPED
completado em 22/11/2021: a presidente lembra que a matéria já foi solicitada e a secretaria
de comunicação retornou contato falando que devido a problemas técnicos o contato entre as
secretarias foi prejudicado, sarah sugeriu em as comissões juntamente fazerem a matéria
com foco na criação, objetivos a serem cumpridos, finalidades, e as metas já alcançadas.
7) Discussão acerca das faltas dos conselheiros as reuniões: A sarah sugestinou para
ano que vem fazer contato com cada um frisando a importância da participação. A Sra Vidal
opinou que falta comprometimento de alguns com os demais que se esforçam para
participarem das reuniões. A Sra .luciana volexen justificou a falta da Graciela nas reuniões
por estar ocupada com o trabalho em seu setor. Por fim Sarah diz que no próximo ano,
medidas serão tomadas para reforçar a importancia da presença de todos. Não havendo
mais assuntos a tratar, a Presidente Sarah Liz Scheffer Carneiro agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às 15h54min. Eu, Nicole Lago, lavrei a presente ata e assino
juntamente com a Presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas.

Nicole Lago Siqueira
Estagiária do GGI
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