Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA 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 Junho do ano de dois mil e vinte um (08/06/2021), às quatorze horas
e seis minutos (14h06min), 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 04/2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de São José
dos Pinhais, Caderno dos Conselhos, Edição 855/4, de 07/05/2021, estando presentes
(logados): a representante da Secretaria municipal de Saúde, Sra Karen Martins Pinheiro
(titular); a representante da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Graciela Brandt Grita
(titular); a represantante da Secretaria Municipal de Esposrte e Lazer, Sra Lizete Maria
Poplade Pereira (suplente); o representante da Secretaria Municipal de Segurança, Sr
Cleverson Luiz Aparicio Pereira (suplente); a representante da Secretaria Municipal de
Trabalho, Emprego, e Economia Solidária, Sra Cassia Rosana Pereira Ramos (titular); as
representantes do Gabinete de Gestão Integrada, Sra Sarah Liz Scheffer Carneiro (titular),
Sra Caroline Rasera Kaspchak (suplente); o representante da Associação dos
Funcionarios Publicos Municipais de São José dos Pinhais AFPM, Sr. Odevairda Silva
Mathias; os represantantes do Conselho Municipal de Saúde de SJP, Sra. Marcia Regina
da Silva ( titular) e Sr. Afonso Rendak (suplente); ; os represantantes do Conselho
Regional de Enfermagem do Paraná – COREN/PR, Sra. Lilian Borecki Bomfim (titular) Sr.
Afonso Rendak (suplente); o represetante da Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas FEBRACT, Sr Marcio Roberto Calberte (titular); o representante da Mitra da
Diocese de SJP, Sr João Carlos Job (titular); e o representantes da Pontifica
Universidade Catolica do Paraná, Rodrigo Alvarenga (titular). A Sra. Sarah iniciou a reunião
dando boas vindas a presente convidada Sra. Silvia Galesi Campelo pela participação, 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
Decima Segunda Reunião Ordinária do COMPED/SJP. Foi realizada a averiguação da
existência de quórum para deliberação, estando presentes 15 (quinze) conselheiros, sendo
09 (nove) titulares e 06 (seis) suplentes, destes, 03 (tres) com direito a voto. Não houve
representação da Secretaria Municipal de Assintencia Social, Secretaria Municipal de
Governo, Secretaria Municipal de Cultura, Conselho dos Veneraveis Mestres e Mestres
Instalados de São José dos Pinhais, Federação Municipal das Associaçoes de Moradores de
São José dos Pinhais – FEMAM, Ordem dos Advogados do Brasil Seção Paraná – Subseção
de SJP. Foram apresentadas justificativas de aunsencia pelos conselheiros Sr. Bruno
Barros de Almeida (Secretaria Municipal de Assistencia Social) e Sr. Carlos Alberto Lopes de
Souza (Ordem dos Advogados do Brasil Seção Paraná – Subseção São Jose dos Pinhais).
A Presidente do Conselho, Sra. Sarah, informou que a Convocação n° 05/2021 para a
reunião foi realizada no Diário Oficial do Município de São José dos Pinhais, Caderno dos
Conselhos, Edição 874/4, de 02/06/2021, oportunidade em que foi divulgada a pauta do dia:
1) Atividades a serem desenvolvidas no mês de Junho, alusivo a prevenção ao uso de
Drogas; 2) Conferencia Municipal de Politica sobre Drogas; 3) Resposta ao Oficio n°
932/2021, enviado pelo Nucleo de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de São
José dos Pinhais 4) Apresentação do site do COMPED; Aprovação da ata da 11ª Reunião
Ordinária do COMPED/SJP, realizada no dia 13/04/2021. 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
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expedidos/recebidos – Documentos expedidos: Documentos recebidos: Nenhum
doceumento expedido no período. – Documentos Recebidos: 1) Memorando 025/2021
enviado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidaria 2) Ofício
932/2021 enviado pelo Nucleo de Saúde Mental – Secretaria Municipal de Saúde 3) Ofício
917/2021 enviado pela Secretaria Municipal de Saúde – Nucleo Saúde Mental. Encerrados os
expedientes, a presidente adentrou a pauta do dia: 1) Atividades a serem desenvolvidas
no mês de Junho, alusivo a prevenção ao uso de Drogas; Sarah iniciou informando que a
partir de uma legislação estadual e municipal é decretado que no mês de Junho seja
realizado algum trabalho que envolva questões políticas publicas sobre Drogas. Falou que a
Sra Carol está em contato com a Secretaria Municipal de Comunicação para elabaloração de
Folders e Baners. Sra Carolina com a palavra, contou que solicitiou a secretaria de
Comunicação a elaboração de alguns Baners e Folders para serem colocados nas unidades
básicas de Saúde, CRAS, CREAS (...), contendo informações de onde as pessas devem
procurar atendimento, além disto, foi solicitado a criação de conteúdo para mídia social, a fim
do Conselho divulgar e compartilhar via whattsap e outras redes. Seguiu dizendo que ainda
não não teve retorno, mas que quando tiver o conteudo, irá repassar por e-mail e/ou pelo
whattsapp aos demais conselheiros para aprovação. Sra Sarah sugestionou para que seja
feito um trabalho mais intesivo na ultima semana de junho, falou que o Conselho pode
escolher alguns temas específicos a serem divulgados e que dentro dos temas, haja
possiblidade de discutir os efeitos da pandemia na questão de dependecia de drogas, e as
conseqüências que se estende nas questões familiares, portanto, alem dos conteúdos que
estão sendo produzidos pela Secretaria Municipal de Comunicação, seria interessante a
realização de algum outro trabalho para divulgar para população. Sra, Cassia com a palavra,
falou que se tratando de Drogras, o tema abrange muito mais que apenas drogas ilícitas e
que nesta sociedade machista, o homem prinicipalmente se vê como o provedor e que o
peso da responsablidade acarreta na procura de distrações, iniciando se muitas vezes pelo
álcool. Sra. Sarah perguntou a Cassia se ela pensa em trazer alguém para realizaar uma fala
sobre o tarabalho e a desesperança. Sra Cassia respondeu que a intenção é ajudar porque já
é de conhecimento de todos a existência do problema. A presidente falou que alem da
questão das drogas ilícitas existe uma questão muito séria de medicação e alcoolismo visto
na sociedade em geral e sugestionou trabalhar a amplitude do que é o uso de susbstanciaas
desde a ilícitas até as licitas e receitadas. Sr. Rodrigo com a palavra falou que é interessante
a idéia de trabalhar impactos da pandemia no sofrimento psíquico da população, da família
na drogadição, ou seja, a forma como a pandemia afeta as pessoas e como conseqüência
desenvolve o vicio e/ou a dependecia. Sra Marcia sugestionou abordar um paciente com
problemas de drogadição para dar um depoiment já que passou pela experiência de
dependência. Sr Marcio levantou a idéia de realizar uma live com os temas citados acima
pelos conselheiros junto com a matéria existente chamado “Dependecia química é um
problema de todos” que abrange varias áreas da sociedade em si, este não mostra que a
dependecia é apenas é problema do usuários e sim toda sociedade. Pom fim, informou que na
semana municipal em 2018, foi feito uma abertura na Camara Municipal dos Vereadores e iniciou
se a semana Municipal através de uma fala do Prof Assis, Presidente na época. E que o Conselh
o pode ver a possiblidade de realizar uma nova abertura, levando um relato para o Presidente da
Camara sobre as atividades que o Conselho pretende trabalhar na semana Municipal. Sra falou
dos levantamentos que fez de acordo com as sugestões dos conselheiros, sendo: as questões
relacionadas ao trabalho, as questões do impacto da pandemia no sofrimento psíquico, a questão
da família, dependência e co-dependencia e a particioação de algum paciente para dar um relato.
Sugestionou desenvolver todos esses temas em uma fala única e que ao invés de fazer uma live,
gravar um vídeo para inserir nas redes sociais ou ate mesmo fazer os dois. Sra. Sarah propôs de
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a live ser feita dia 28 (segunda feira). Contou que está esperando receber algum material do
Conselho Estadual de Politicas publicas sobre dorgas para divulgação também. Recomendou que
seja formado uma comissão de 3 a 4 pessoas a fim de pensar e organizar a apresentação para
live. A comissão ficou formada pelos conselheiros Sr. Rodrigo Alvarenga, Sr Marcio Roberto
Calberte; Sra Marcia e Sra Caroline Rasera. 4) Apresentação do site do COMPED; Sra.
Sarah informou sobre a criação do site e sua importância de transmitir transparência. A
presidente em modo de apresentação compartilhou a pagina do site para que os demais
conselheiros pudessem visualizar os conteúdos já disponíveis e atualizados e finalizou a
pauta afirmando que a finalidade do site é demostrar transparência além de ser um canal de
comunicação com a sociedade. 2) Conferencia Municipal de Politica sobre Drogas; Sra
Sarah comunicou que o material foi enviado para todos os conselheiros via e-mail mas que
existe e se preocupa com a dificuldade dem definir qual será a modalidade da conferencia.
Questionou a Sra. Cassia sobre o planejamento conferencia do CMDCA. Sra Cassia por sua
vez contou que o Conselho do Meio Ambiente irá fazer apenas a eleição visto que é
obrigatório por legislação. Mas as conferencias não estão sendo organizadas. Sr. Mathias
falou que faz parte da comissõa da conferencia da Saúde e que a mesma será executadda
100% online devido a pandemia. Sr. Afonso informou que o Conselho de Saúde adiou a
conferencia. Sra Sarah mencionou algumas possiblidades para a realização da conferencia e
falou que o Conselho precisa entender tudo que demanda para desempenhar uma
conferencia começando entender a importância da mesma para Politicas Publicas sobre
Drogas. Partir disto, pensar em qua modelo é possível a ser executado e que tal modelo deve
estar desenhado até o próximo mês de Julho. Ainda colocou como opção de modalidade a
forma virtual, mista ou em adiar a conferencia para o próximo ano de 2022. Sra Sarah propôs
realizar uma pré conferencia como preparação visto que nunca foi feito uma anterior. Sr
Rodrigo concordou em realizar a pré conferencia e deixar a conferencia para o próximo ano
2022, opinou que se feita de forma virtual, pode não alcançar sua efetividade. Sra Marcia
seguiu a linha de racicinio e concordou em adiar a conferencia. A presidente falou da sua
preocupação em colocar conferencia em pratica apebnas por obrigação e assim não tendo o
resultado esperado.Dra Silvia Galesi informou que o Ministerio Publico está recomedando
aguardar a situação normalizar, caso contrario, o resultado não terá finalizade esperada. Sra.
Sarah colocou em votação em adiar ou não a conferencia. Não tendo nenhuma manifestação
em contrario, por unaminidade ficou acordado adiar a conferencia e preparar uma pré
conferencia no dia 26 de novembro e junto promover a eleição de composição do Conselho.
3) Resposta ao Oficio n° 932/2021, enviado pelo Nucleo de Saúde Mental da Secretaria
Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, Sra. Karen manifestou que o oficio é apenas
para endoçar/ estreitar a parceria e reforçar a necessidade da comissão de fiscalização do
COMPED para fortalecer as fiscalizações nas comunidades terapêuticas evitando maiores
constragimentos e/ou situações que nõ sejam construtivas. Sr Marcio relembrou da discussão
que acontece entre ele e a Sra Karen na reunião passada que ocorreu dia (11/05/2021), e
pediu desculpa pela forma que se expressou e esclareceu que o ocorrido no dia não foi
derrepende, já havia uma serie de acontecimentos anteriores se acumulando, qual acarretou
no final a discussão presenciada por todos conselheiros. Expôs que faz parte do conselho em
beneficio ao município de São José dos Pinhais, em nenhum momento entrou no Conselho a
fim de beneficar a instuiçõa que representa, e que suas propostas eram endereçadas,
encaminhadas e sugeridas parra que o município de SJP tenha um Conselho forte e ativo e
que tal possa beneficar a população no geral. Prosseguiu dizendo que o trabalho da CT nova
Jornada independe do conselho e que suas idéias e sugestões sempre foram em beneficio
coletivo. Por fim Marcio falou que por muitas vezes em nome da CT nova jornada, trouxe
muito o que agregar no município sempre com inteção de ajudar e melhorar no que possível.
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Pediu desculpas novamente a Sra Karen e aos demais conselheiros pelo constragimento. Sr
Rodrigo falou que foi um prazer trabalhar junto o Sr Marcio e que todos nós estamos sujeitos
a comportamentos impulsivos e sugestionou que seria interessante o Sr Marcio apresentar
sua comunidade terapêutica. Dra Silvia pediu para que as informações sejam enviadas ao
Ministerio Publico, formalmente. Sra Sarah que uma das açoes que o Conselho pode fazer é
regulamentar a questão de fiscalização e trabalhar em apoio a secretaria Municipak de Saúde
auxiliando na fiscalização e por ultima sugestão no próximo mês trazer um levantamento de
tudo o que foi possível identificar das comunidades terapêuticas que existem tanto as legais
quanto as ilegais. Sra Karen disse que pode fazer uma restropetiva de como a Rappis
entende as questões de dependência química, o uso de substancia ilícitas, o que as unidades
de saúde podem fazer, e trazer para próxima reunião a ser colocado como pauta. Ficou
acordado que para próxima reunião seja discutido a pauta sobre a rede de atenção das
Comunidades Terapeuticas. Finalizando, Sra Sarah falou das possiblidades comissões se
reunirem antes da reunião do COMPED, porem devido a troca de represantantes,está idéia
será reoganizada. Comunicou que a declaração será feita pela Sra Elizangela (GGI), e
encaminhado via e-mail e que a certificação dos conselheiros estão preparados de acordo
com periodo permanecido no Conselho. Por fim, não havendo mais assuntos a tratar, a
Presidente Sarah Liz Scheffer Carneiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião
às 17h00min. 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

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

