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Às 09h30min do dia quatorze do mês de agosto do ano de dois  mil  e dezenove,  os
membros do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, reuniram-se na sede
da Secretaria de Estado da Segurança Pública – 4º andar – para a sétima reunião de
trabalho,  conforme pauta encaminhada anteriormente.  Neste ato,  presidiu a reunião o
conselheiro mais idoso, José Augusto Soavinski, conforme regulamento interno, tendo em
vista que o Sr. Presidente esteve ausente por motivo de férias/recesso e a vice-presidente
não compareceu a reunião, nem encaminhou justificativa. Aberta a reunião, foi anunciado
a justificativa da ausência dos representantes das entidades FIEP e SEED. Atendendo ao
item 1 da pauta,  colocou-se em votação a ata da sessão anterior (julho), porém, não
havendo quórum, a aprovação ficará para a sessão do mês de Setembro. Apresentou o
tema constante do item 2 da pauta, o qual propõem a manifestação do CONESD com
relação a nova composição do CONAD – emissão ou não de uma nova técnica, porém,
sem quórum, os conselheiros presentes solicitaram que se torne assunto da pauta da
próxima sessão.  Continua-se a reunião com o terceiro item da pauta,  que se trata da
exposição da conselheira Maristela de Souza (SESA) com relação a rede assistência da
Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  no ato  a  conselheira trouxe  como convidada  a  Sra.
Larissa Yamaguchi para apresentação sobre o tema. No quarto item da pauta, fala-se de
sugestões dos conselheiros com relação a pauta para o encontro dos Presidentes de
Conselhos Estaduais do Brasil, que ocorrerá em Curitiba/PR nos dias dezessete e dezoito
de setembro, sendo assim, os conselheiros decidiram por mandar as sugestões por e-mail
até o dia 19/08/2019. No  item 5 da pauta, tendo como tema a análise do ofício 048/19 do
Projeto Esperança FAZDI solicitando parecer com relação aos trabalhos desenvolvidos,
decide-se  entre  os  conselheiros  que  os  Srs.  Carlos  Augusto  Weber  (OAB  –  PR)  e
Vanderlei Martins de Oliveira (FEPACT) estarão indo na sede da FAZDI fazer a vistoria
necessária para que assim seja passado o parecer ao Sr. Presidente para assinatura. Aos
informes,  estiveram presentes  na  reunião  membros  do  Instituto  da  Comunidade  Afro-
Brasileira  demonstrando  o  interesse  pelo  trabalho  de  prevenção  ao  uso  indevido  de
drogas  lícitas  e  ilícitas,  apresentando  projeto  para  este  CONESD.  Às  12h00min  o
conselheiro designado para presidir a seção encerrou os trabalhos, do que, eu, Camila
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Duda,  Secretária  Executiva,  designada  para  esse  ato,  lavrei  a  presente,  que  vai
devidamente  assinada  por  mim  e  pelo  conselheiro  designado  à  presidente  deste
Conselho.

José Augusto Soavinski.
Conselheiro Designado Presidente no Ato.

Camila Duda
Secretária Executiva Designada

 


