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Às 09h30min do dia onze de setembro 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. O Sr. Presidente dá início a reunião com o primeiro
item de pauta:  aprovação  das atas  referentes ao mês de Julho e Agosto,  ambas
aprovadas por unanimidade. Prossegue-se ao terceiro item: substituição da conselheira
titular do conselho regional de psicologia com consequente nova eleição para Vice-
Presidente – baseado no artigo 36, §1º, inc. II do Regimento Interno deste CONESD;
tendo em vista o quórum presente,  após explanação do Sr.  Presidente dos fatos que
ensejaram aludida substituição, bem como seu fundamento legal, foi aberto as entidades
que se manifestassem quanto ao interesse de participarem de aludida votação, tendo a
OAB,  representada  pelo  conselheiro  Pity  Hauer,  sido  eleito  por  unanimidade  dos
presentes  ao  cargo  de  Vice  Presidente.  Aproveita-se  o  momento  também,  para  nova
designação de Secretário-Executivo por parte do Sr. Presidente, em razão do pedido de
substituição do conselheiro que exercia a função, sendo designada a conselheira Paula
Bond, representante do DEPEN/PR, a qual aceitou o encargo. Ao item dois da pauta:
Exposição/Atualização dos primeiros seis meses da gestão – biênio 2019/2021; O
Sr. Presidente relata aos presentes sobre a alteração do decreto 1.797/2015 e atualiza
sobre o Fundo Estadual Sobre Drogas; no mesmo item de pauta, é colocado em votação
a sugestão para realização de um folder/material  gráfico informativo sobre o que é o
Conselho,  o  que  faz,  telefones  úteis;  aprovado  por  unanimidade,  porém conselheiros
sugerem que seja feito em papel reciclável. O Sr. Presidente explica que o CONESD no
momento não tem um espaço físico próprio,  ofertando assim, uma sala específica do
NEPSD PR para este Conselho, visando facilitar inclusive a próxima gestão que terá um
Presidente(a)  não  governamental;  relata  aos  conselheiros  que  a  Controladoria  vem
cobrando deste CONESD a publicidade de seus atos, sugerindo-se então que seja criado
redes sociais como Instagram e Facebook como meio de publicidade, os conselheiros
aprovam por  unanimidade,  com ressalva  que  antes  de  publicações,  o  conteúdo  seja
aprovado. No quarto item: apresentação de relatórios das comissões permanentes –
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atualização  do  Plano  Estadual  de  Política  Sobre  Drogas; onde  as  Comissões
aproveitaram a oportunidade para relatar  como foram suas reuniões e encaminham o
material via e-mail, para conhecimento de todos os conselheiros. Apresentaram relatório a
Comissão  de  Tratamento,  Recuperação  e  Reinserção  social,  por  intermédio  da
conselheira Maristela da SESA, a Comissão de Redução de Danos Sociais e a Saúde,
por intermédio da conselheira Maria Helena do CRESS, a Comissão de Prevenção, por
intermédio  da  conselheiro  Carlos  Weiber,  além de  um breve  relato  da  Comissão  de
Estudos, pesquisas e avaliações. Nos informes, o Sr. Presidente traz aos conselheiros a
informação que a Ex-presidente deste CONESD ainda se encontra com os documentos
pertencentes a este conselho gestão 2017/2019; informa sobre o Encontro do Colegiado
de Presidentes de Conselhos Estaduais de Políticas Sobre Drogas que ocorrerá nos dias
17 e 18 de setembro na Secretaria de Estado da Segurança Pública; o conselheiro da
OAB convida a todos a participarem do II Congresso Sobre Drogas da OAB-PR Direito,
Cuidado e Prevenção que ocorrerá nos dias 01 e 02 de outubro, podendo se inscrever no
site da entidade. Às 12h0min o Sr. Presidente encerra os trabalhos, do que, eu, Camila
Duda,  Secretária  Executiva,  designada  para  esse  ato,  lavrei  a  presente,  que  vai
devidamente assinada por mim e pelo Presidente deste Conselho.

Renato Bastos Figueiroa
Presidente CONESD

Camila Duda
Secretária Executiva Designada

 


