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Às 09h30min do dia nove de outubro 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 oitava reunião de trabalho, conforme
pauta encaminhada anteriormente. O Sr. Presidente dá início a reunião antecipando o
quinto item da pauta a pedido das representantes da Divisão de Vigilância Sanitária e
Serviços,  as  quais  expõem as  práticas  de  como  a  Vigilância  Sanitária  atua  junto  as
comunidades terapêuticas,  ainda fala-se sobre os alinhamentos e desdobramentos de
competência deste órgão. Após exposição, prossegue-se a reunião com aprovação da ata
do mês de setembro, a qual foi aprovada por unanimidade. No segundo item de pauta, o
qual trata-se da atualização das propostas de mudanças na legislação e publicidade de
atos deste conselho, o Sr. Presidente relatou em relação a alteração do decreto 1797, que
já passou pela Secretaria do Planejamento e se encontra na Casa Civil para o parecer
final, acreditando que até a próxima sessão o decreto já esteja aprovado; em relação ao
Fundo Estadual Sobre Drogas – FESD, origem dos recursos, é explicado a reformulação
deste  que  já  se  encontra  em  fase  de  redação  final,  para  que  contemplem  uma  só
legislação junto ao novo decreto do CONESD PR; ainda, convida-se os conselheiros que
não estejam na Comissão de Legislação e se interessam, a auxiliarem na mudança. Ainda
no mesmo item é apresentado as redes sociais (Facebook e Instagram) do CONESD, o
qual é aprovado pelos conselheiros, apenas sendo solicitado a alteração da nomenclatura
da  rede  Facebook,  retirando  a  palavra  “antidrogas”.  Prossegue-se  a  sessão  com  o
terceiro item de pauta, que solicita a designação de relator do Plano Estadual de Política
Sobre  Drogas,  no  qual  o  Sr.  Presidente  se  propôs  a  ser  o  Relator,  bem  como  o
conselheiro e Vice-Presidente, Luiz Carlos Hauer, se propôs a ser Co-Relator. No quarto
item, o Sr. Presidente faz um resumo do deliberado na reunião do COPEN – Colegiado de
Presidente de Conselhos Estaduais de Drogas que ocorreu em Curitiba, nos dias 17 e 18
de setembro deste decorrente ano, apresentando Carta Aberta realizada pelo Colegiado e
encaminhada aos Ministros de Justiça e Cidadania. Prossegue-se a reunião com o sexto
item, onde a convidada do Tribunal de Justiça, Psicologa Jucemara F. Rodrigues Anar,
apresenta o projeto “Novas Pontes e Grupo Olhar Restaurativo”, no final da apresentação
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os membros do Conselho sugerem que o Sr. Presidente faça ofício solicitando agenda
com o Sr. Desembargador, responsável pelo projeto, para futuras tratativas. Nos informes,
o Sr. Presidente relatou que viajará a Foz do Iguaçu nos dias 15, 16 e 17 de outubro para
realização do Leilão de Bens apreendidos por Tráfico de Drogas e que ainda no final
deste mês, ocorrerá outro leilão com o mesmo objetivo em Londrina. O Sr. Presidente
encerra os trabalhos às 12h00min, do que, eu, Paula Kastrup Carneiro Bond, Secretária
Executiva, lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada por mim e pelo Presidente
deste Conselho.

Renato Bastos Figueiroa
Presidente CONESD

Paula Kastrup Carneiro Bond
Secretária Executiva

 


