Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas

CONVOCAÇÃO nº 10/2021
15ª Reunião Ordinária - COMPED/SJP
A Presidência do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de São José dos
Pinhais, COMPED/SJP, convoca todos os conselheiros titulares e suplentes para a 15ª Reunião
Ordinária, conforme art. 12 da Lei 3.333/2019, que será realizada no dia 14/09/2021, às 14h, em meio
virtual pelo Google Meet.
O link de convite será encaminhado para o endereço de e-mail dos Conselheiros.
As pessoas interessadas em participar da reunião virtual, que não integram o corpo de
conselheiros, deverão manifestar interesse, através do e-mail comped@sjp.pr.gov.br, até às 12:00 horas
do dia anterior, informando também e-mail ou telefone, meios pelos quais receberão o endereço
eletrônico da reunião ou o código de acesso.
I.
Abertura da reunião pela Presidente do COMPED/SJP;
II.
Verificação de quórum para realizar os trabalhos do dia;
III.
Justificativa das ausências dos Conselheiros;
IV.
Aprovação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária;
V.
Leitura de documentos recebidos/expedidos;
VI.
Pauta do dia:
1) Discussão e aprovação da Resolução 002-2021 – COMPED-SJP, que dispõe sobre a
regulamentação das entidades que realizam o acolhimento de pessoas, em caráter
voluntário, com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substância
psicoativa, considerando as exigências da RDC 029 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e Res. 01/2015, 03/2020, do CONAD para Certificar seu
Funcionamento.
2) Discussão e aprovação da Resolução 003-2021 – COMPED-SJP, que dispõe sobre o
cadastro e o credenciamento das comunidades terapêuticas e das entidades de
prevenção, apoio, mútua ajuda, atendimento psicossocial e ressocialização de
dependentes do álcool e outras drogas e seus familiares, e estabelece regras e
procedimentos para o referido credenciamento no âmbito do Ministério da Cidadania.
3) Processo eleitoral;
4) Assuntos gerais.
VII.
Encerramento da reunião pela Presidente do COMPED/SJP.
Em caso de dúvida, gentileza entrar em contato com o COMPED/SJP através do e-mail
comped@sjp.pr.gov.br, pelo telefone: (41) 3381-6343 ou pessoalmente na Secretaria Municipal de
Segurança.
São José dos Pinhais, 10 de setembro de 2021.
Sarah Liz Scheffer Carneiro
Presidente do COMPED/SJP
Gestão 2019/2021
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