Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – COMPED/SJP – BIÊNIO
2019/2021
Aos nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte um (09/02/2021), 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 01/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de
São José dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 792/4, de 04/02/2021, estando
presentes (logados): as representantes da Secretaria Municipal de Educação, Sra.
Graciela Brandt Grita (titular); Sra. Luciana Voloxen (suplente); o represantante da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Sr. Pedro Constant de Carmargo (suplente); o
representante da Secretaria Municipal de Governo, Sr. Helbert Marcos Giovani da Silva
(titular); as representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Sra. Daniela Franco
Huergo (titular); Sra Juliana Canassa (suplente); o representante da Secretaria Municipal
de Segurança, Sr Cleverson Luiz Aparicio Pereira; o representante da Secretaria
Municipal de Trabalho, Empreho, e Economia Solidária, Sr José Luiz Mikoski (titular); as
representantes do Gabinete de Gestão Integrada, Sra Sarah Liz Scheffer Carneiro, Sra
Caroline Rasera Kaspchak (suplente); o representante do conselho dos veneraveis
mestres e mestres instalados de SJP; Sr Nelson Nogaroto (suplente); os represantantes
do Conselho Municipal de Saúde de SJP, Sra Adriani do Carmo Milani, Sr Afonso Rendak
(suplente); os represetantes da Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas
FEBRACT, Sr Marcio Roberto Calberte (titular), Sr Carlos Alberto Lowen (suplente); a
represetante da federação Muncipal das Associações de moradores de SJP – FEMAM,
Sra Antonia Vaz de Lima Nascimento (titular), os representantes da Mitra da Diocese de
SJP, Sr João Carlos Job (titular), Sr José Natal de Lima (suplente), a representante da
ordem dos advogados do Brasil Seção Paraná – Subseção SJP, Sra Solange de Fatima
Stunder (suplente); e os representantes da Pontifica Universidade Catolica do Paraná,
Rodrigo Alvarenga (titular), Cezar Bueno de Lima (suplente). A Sra. Sarah, iniciou a reunião
dando boas vindas aos presentes convidados Sra Silvia Galesi Campelo e o Sr Pablo
Kurlander pela participação, assim como a presença do Secretário Ricardo Tadeu Kusch, 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 Oitava Reunião Ordinária do COMPED/SJP. Foi realizada a
averiguação da existência de quórum para deliberação, estando presentes 21 (vinte e um)
conselheiros, sendo 10 (dez) titulares e 11 (onze) suplentes, destes, 04 (quatro) com direito a
voto. Não houve representação da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, Associação dos funcionários Publicos Municpais de SJP – AFPM, Conselho
Regional de Enfermagem do Paraná – COREN. Foram apresentadas justificativas de
ausência pelos Conselheiros: Renan Alves da Costa (Secretaria Municipal de Segurança);
Sra Fernanda Caroline Capistrano (secretaria municipal de Saúde), Sra Zuleica Lorisa
(Secretaria municipal de Saude). A Presidente do Conselho, Sra. Sarah, informou que a
Convocação 01/2021 para a reunião foi realizada no Diário Oficial do Município de São José
dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 792/4, de 04/02/2021, oportunidade em que foi
divulgada a pauta do dia: 1) Apresentação do novo Secretário Municipal de Segurança, Sr
Ricardo Tadeu Kusch; 2) Apresentação dos novos Conselheiros em substituição
encaminhadas pelas Secretarias Municipais; 3) Participação de convidado do Conselheiro
Marcio Calbente, Sr Pablo Kurlander para apresentação de proposta de capacitação; 4)
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Discussão acerca das faltas dos conselheiros as reuniões. Aprovação da ata da 7ª Reunião
Ordinária do COMPED/SJP, realizada no dia 08/12/2020. 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 001/2021 enviado a Secretaria
Municipal de Segurança sobre o curso de capacitação dos conselheiros 2) Ofício 002/2021
enviado ao gabinete da prefeita a carta de intenções a ser acordada entre o COMPED e a
nova gestora 3) Ofício 003/2021 enviado a Secretiaria Muncipal de Segurança, solictando a
indicação de um servidor titular e suplente 4) Ofício 004/2020 enviado ao Ministerio Publico
em convite para participar da reunião 5) Oficio 005/2021 enviado a Secretaria Muicipal de
Cultura solicitando a indicação de um conselheiro titular 6) Oficio 006/2021 enviado a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer solicitando a indicação de novos conselheiros 7)
Ofício 007/2021 enviado a Secretaria Municipal de Saude, solicitando a participação das
representantes 8) Ofício 008/2021 enviado a Secretaria Municipal de Educação solicitando a
participação dos representantes 9) Ofício 009/2021 enviado a Secretaria Municipal de
Assistencia Social solicitando a participação dos conselheiros na reunião 10) Ofício 010/2021
enviado a Secretaria Municipal de Governo solicitando a participação dos novos conselheiros
11) Ofício 011/2021 enviado a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia
Solidária solicitando a participação dos representantes. Documentos recebidos: 1) Ofício
308/2020 enviado pelo Ministerio Publico, 2) Ofício 012/2021 enviado pela Secretaria
Municipal de Cultura 3) Ofício 008/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Governo 4)
memorando 030-2021 enviado pela Secretaria municipal de Segurança 5) Ofício 001/2021
enviado pela Secretaria Muncipal de Segurança. Encerrados os expedientes, a presidente
adentrou a pauta do dia: 1) Apresentação do novo Secretario Municipal de Segurança Sr
Ricardo Tadeu Kusch: Com a palavra o Sr Kusch agradeceu o convite a reunião e iniciou
falando sobre a competência legal em relação a política publica, que envolva questões de
cidadãos em situações vulneráveis, informou que a gestão da guarda municipal, quanto a
prefeita Nina Singer tem dado a atenção necessária a política publica de prevenção, Sr
Kusch seguiu dizendo que o objetivo da guarda é que a política publica se perpetue, o
proposito é que a política publica atinga o publico que se encontra em situção de droga, de
risco de moradia, de crianças em situações de indefesa. O Sr Ricardo Tadeu falou que seu
comprometimento como novo secretário, junto com a equipe de trabalho é focar em trabalhar
na prevenção e capacitação. Informou que no ano passado de 2020, foi enviado como
sociedade civil organizada um projeto de lei para câmara municipal, que vincula a parceria
publica privada exclusivamente com a guarda municipal, Sr Secretario finalizou dizendo que
se necessario será buscado parceria com instituições, com a iniciativa privada devido o
recurso ser limitado, e convidou os demais conselheiros a conhecer a secretária de
Segurança. A Sra Sarah seguiu para próxima pauta 2) Apresentação dos novos
Conselheiros em substituição encaminhadas pelas Secretarias Municipais: com a
palavra Sra Caroline Rasera, se apresentou como a nova representante suplente do
Gabinete de Gestão Integrada, formada em Direito com especialização em Direitos Humanos,
o Sr Cleverson Luiz, guarda municipal há 15 anos, se apresenta como o novo suplente da
Secretaria Municipal de Segurança, em seguida, A sra Juliana Canassa, se apresentou
como a nova suplente da Secretaria Municipal de Cultura, posteriomente o Sr Helbert Marcos
da Secretaria Municipal de Governo que se apresentou como o novo titular representante,
Sarah informa o nome dos novos conselheiros que não estão presentes na reunião e aguarda
o posicionamento de algumas secretarias sobre a indicação de novos representantes, a
presidente segue para proxima pauta 3) Participação de convidado do Conselheiro
Marcio Calbente, Sr Pablo Kurlander para apresentação de proposta de capacitação:
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Com a palavra, O Sr Pablo agradeceu o convite, se apresentou como psicólogo, fundador da
comunidade terapêutica de São Paulo, Dr em Saude coletiva, com a primeira pesquisa
brasileira de eficácia do tratamento da Comunidade Terapêutica na America Latina, foi gestor
Geral da FEBRACT, Vice-Presidente do CONED-SP - Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas, foi Vice Presidente da FLACT - Federação Latinoamericana de Comunidades
Terapêuticas, informou que está a 25 anos no meio e se coloca a disposição do COMPED. Sr
Pablo apresentou slides sobre o contexto histórico de drogas, pontuou que a “utilização de
substancias psicoativas não é um evento novo na humanidade” e explicou que é necessário
entender o problema antes de tratar, buscar entender o psicológico do ser humano. Seguindo
com a demonstração de slide, mostrou uma experiência/ estudo feita com morfina em ratos em
gaiola na década de 1950 e 1960, história conhecida com o nome de Ratolandia. Sr Kurlander
citou a 1º legislação sobre Drogas (Decreto 11.481 de 10 de Fevereiro de 1915). Qual
aprovava no território nacional, para todos os efeitos, medidas a impedir os excessos
crescentes do ópio, morfina e derivados. Sr Pablo diz que é necessário trabalhar o ambiente
social, familiar, lazer, porque o ambiente é um determinante na prevenção. Sra Sarah com a
palavra agradeceu a apresentação do convidado Sr Kurlander, e deixou aberto a fala para os
conselheiros se manifestarem. O Sr Nelson Nogarato parabenizou a apresentação e opinou
dizendo que o problema é muito mais amplo. O Sr Cezar elogiu a apresentação e falou que a
questão de tratamento deve ser discutido a médio/longo prazo em medidas de políticas
publicas preventivas, onde o principio da saúde publica adiquira prioridade em relação a
políticas de repressão e controle. Pontou dizendo que as drogas é um fenômeno social
complexo, e as vezes a sociedade infelizmente não trata o problema. Sra Sarah reitera as
palavras do Sr Cezar em enteder as áreas que a droga afeta na vida humana, e fala como é
importante fundamentar as decisões na ciência. Sarah então passa a palavra pra Sra Silvia
que diz que a questão de repreensão é rasa nas políticas publlicas de combate a droga,
sugeriu estruturar projetos e assegurar que a rede de saúde acolha corretamente o usuário.
Sarah infornou que no município já há alguns projetos que tem desenhos similares como o
programa Daqui pra frente que trabalha com os autores de violência contra mulher vinculado
a lei Maria da Penha, quais são encaminhados pela delegacia ou até mesmo pelo poder
judiciário, participam de programa estruturado com intervenção da secretaria Muncipal de
saúde, Secretaria municipal de assistência social, Secretaria de Educação, onde é definido
um perfil do agressor, com o intuito de entender o problema, é realizado encontros semanais
a fim de minimizar o retorno dele na sociedade, não repetindo o ato novamente. Sra Sarah
também citou outro programa que é feito com pessoas encontradas sob o efeito de álcool, a a
prestarem serviço dentro de hospitais com o inituito de ajudar a pessoa a se conscientizar e
não repreender. Sarah entende que o conselho fluencie o município a estabelecer programas
e projetos. Sr Cezar informou que na Puc/PR houve um curso de praticas restaurativas
(capacitação) para os adolescentes que estão cumprido medida de liberdade assistida, com a
finalidade de mostrar as possiblidade de vida fora das drogas. Marcio C. com a palavra
informou que foi apresentado ao município um projeto que tem o intuito de ajudar a ter um
levantamento de como acontece, com pesquisa, mapeamento, atendimento as famílias. Em
conversa com a prefeita, Marcio disse que a Nina Singer se mostrou interessada e favorável
ao processo de prevenção, reisserção. Marcio por fim diz que o município no momento não
tem capacidade de gerir esse publico grande por falta de diretriz, e as pessoas que precisam
de ajudar não sabem da existência da comissão. O conselho tem capacidade de exigir do
município para que haja uma estrutura adequada, para quando necessário haver o
acolhimento. Sra Sarah sugere estabeceler um tripé de ações para o conselho esse ano de
2021, e como idéia a um desses tripé, estabelecer um programa que esteja vinculado a área
criminial, outro como um diagnostico da realidade, sendo detalhado o fluxo, quais são os
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befeficios oferecidos (...) e pontou que deve existir mais de um programa pra suprir toda a
demanda de casos. A presidente firmou dizendo que o papel do conselho é dar o esboço,
demandar de quem deveria executar as ações, definir eixos de atuação. Sr Pablo concordou
que deve ser feito esboços para ser apresentado ao município para que quando seja criado o
programa tenham base do que é necessário. Por fim, não havendo mais assuntos a tratar, a
Presidente Sarah Liz Scheffer Carneiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 16h05min. Eu, Nicole Lago (estagiaria do Gabinete de Gestão integrada) 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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