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ATA Nº 001  /2021  

Às nove horas do dia dez de janeiro de dois mil e vinte um, os membros do Conselho Estadual de

Políticas  Públicas  sobre  Drogas,  em atendimento  ao  item seis  do  memorando nº.  005/2020 da

Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública,  o  qual  regulamenta  o  Decreto  Governamental  nº.

4942/2020,  acerca  da  prevenção à  disseminação  do COVID-19,  os  conselheiros  reúnem-se  via

aplicativo Google Meet para a primeira reunião de trabalho do biênio 2021/2022. O Sr. Presidente

dá início a reunião desejando boas vindas aos novos conselheiros do biênio 2021-2022 e em seguida

com a  aprovação  da  ata  referente  ao  mês  de  dezembro,  a  qual  é  aprovada  por  unanimidade.

Salienta-se que a nova composição para o biênio 2021/2022 é com fundamentação no Decreto N.º

3378, de 13 de novembro de 2019, sendo substituídas as instituições que representam o art.  2º,

inciso  XV:  “dois  representantes  de  organizações  não  governamentais,  com  comprovado

conhecimento  em assuntos  de  substâncias  psicoativas,  escolhidos  pelo  Secretário  de  Estado da

Segurança  Pública”,  anteriormente  sendo  Federação  Paranaense  de  Comunidades  Associadas  –

COMPACTA  e  Federação  Paranaense  das  Comunidades  Terapêuticas  –  FEPACT,  ambas

substituídas pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF e Conselho Regional de Medicina – CRM.

No  segundo  item  de  pauta,  o  qual  trata-se  da  eleição  para  nova  presidência  do  biênio,  os

conselheiros representantes do Conselho Regional de Psicologia – CRP e Ordem dos Advogados do

Brasil  – Seção Paraná se colocam a disposição,  sendo eleito  o conselheiro Luiz Carlos  Hauer,

representante da OAB PR com os seguintes votos:

ELEIÇÃO PRESIDÊNCIA CONESD BIÊNIO 2021 – 2022

ACP vota OAB CRESS vota CRP CRF – ausente CRM vota OAB

CRP vota CRP DEPEN vota OAB DPC – ausente FIEP vota OAB

MPPR – ausente OAB vota OAB PMPR vota CRP SEED vota OAB

SEJUF – ausente SESA vota OAB SESP vota OAB UFPR – Sem voto

No terceiro  item de  pauta,  o  qual  trata-se  da  eleição  para  nova  vice-presidência  do  biênio,  o

conselheiro Renato Figueiroa, representante do SESP se coloca a disposição. Não havendo outro

candidato, os conselheiros devem votar a favor ou se abster:

ELEIÇÃO VICE PRESIDÊNCIA CONESD BIÊNIO 2021 – 2022

ACP vota SESP CRESS vota SESP CRF – ausente CRM vota SESP

CRP se abstém DEPEN vota SESP DPC – ausente FIEP vota SESP
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MPPR – ausente OAB vota SESP PMPR vota SESP SEED vota SESP

SEJUF – ausente SESA vota SESP SESP vota SESP UFPR – Sem voto

Seguindo a reunião, o presidente eleito nesta seção, Luiz Carlos Hauer, indica a conselheira Helena

Maria Ramos dos Santos, representante do CRESS para compor a Diretoria Executiva na função de

Secretária Executiva. Em relação aos certificados dos conselheiros do biênio anterior, o presidente

Renato Figueiroa, informa que estão impressos e assinados, porém será necessário verificar a forma

de entrega devido a pandemia, evitando a aglomeração. No item informes, o Dr. Renato comunica

aos conselheiros que em dezembro/2020 recebeu via e-mail  do CONESD, da 5ª  Promotoria de

Justiça do Foro Regional de Almirante Tamandaré, denuncia de irregularidade, que uma pessoa com

Síndrome de Down sofreu agressões físicas na Clínica de Recuperação Abrigo Seguro, localizada

na Rua Lia Garbaccio, nº 44, Campo Magro – PR. Com isso, é definido pelo colegiado uma vistoria

in loco na clínica supracitada, visando averiguar se existe a presença de pessoas com deficiências no

local. A conselheira Maria Lucia (ACP) se colocou a disposição, juntamente a conselheira Danielle

(UFPR).  Ainda  nos  informes,  comunica-se  sobre  e-mail  recebido  com  solicitação  para

cadastramento de Associação de Pesquisa e Tratamento do Alcoolismo – APTA junto ao CONESD,

com a presença do diretor administrativo da associação citada, Luciano, faz uma explanação dos

objetivos  desenvolvidos  pela  APTA,  também  ficando  definido  pelo  colegiado  realizar  visita  a

associação. Finaliza-se os informes com a atual presidência deixando o Núcleo Estadual de Política

Sobre Drogas – NEPSD a disposição deste conselho, inclusive com uma sala e estagiária na sede do

NEPSD para que os trabalhos continuem sendo realizados. O presidente eleito nesta sessão sugere

uma atuação mais próxima do conselho junto as comunidades terapêuticas, bem como fiscalização

em nível de Estado. Sobre a continuação de realização de lives do CONESD, é sugerido um novo

organograma considerando a mudança de biênio, após ser debatido o assunto com o colegiado, fica

deliberado em março  live/podcast  com a  composição  da  diretoria  executiva  para  divulgar  este

conselho, em abril UFPR e CRP, em maio SESP e ACP, ficando a disposição dessas entidades em

relação  a  temas,  dias  e  horários.  Dessa  forma,  o  Sr.  Presidente  encerra  os  trabalhos

aproximadamente às 12h00min, do que, eu, Camila Duda, Secretária Executiva designada para este

ato, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo Presidente deste Conselho.

Renato Bastos Figueiroa

Presidente – CONESD
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Camila Duda

Secretária – Executiva Designada


