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ATA Nº   09/2019  

Às 09 horas do dia treze de novembro 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 nona reunião de trabalho, conforme
pauta encaminhada anteriormente. O Sr. Presidente dá início a reunião com a aprovação
da  ata  da  última  sessão  (outubro).  No  segundo  item  de  pauta,  o  qual  trata-se  da
organização  de  um Encontro  de Conselhos  Municipais  de  Drogas  decide-se entre  os
conselheiros para realizar  no mês de  Junho de 2020.  Prossegue-se a  sessão  com o
terceiro  item  de  pauta,  tratando-se  da  aprovação  do  folder  do  CONESD,  o  qual  foi
aprovado com ressalvas. No quarto item, onde o convidado Dr. Marco Antônio Teixeira,
Procurador  de  Justiça  do  CAOP  –  Saúde  Pública,  faz  exposição  sobre  Internação
Involuntária.  Prossegue-se  a  reunião  com  o  quinto  item,  onde  se  questiona  o
posicionamento do CONESD com relação ao julgamento de descriminalização das drogas
pelo STF, os conselheiros votam conforme sua instituição, onde há ressalvas onde alguns
conselheiros aguardam posição oficial da entidade que representam.

ENTIDADE POSICIONAMENTO
ACP CONTRA

COMPACTA CONTRA
CRESS PR ABSTÉM

CRP A FAVOR
FEPACT CONTRA

FIEP CONTRA
OAB PR CONTRA
PMPR CONTRA
SEED CONTRA
SEJU ABSTÉM
SESA ABSTÉM
SESP CONTRA

*ABSTÉM: conselheiros  que  aguardam  posicionamento  oficial  da  entidade  que
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representa.
*OAB  PR: “Embora  a  OAB/PR  não  tenha  definido  uma  posição  em  relação  a
descriminalização  das  drogas  ou  de  algum  tipo  de  droga,  votamos  contrários  a
descriminalização como está sendo conduzida pelo STF com julgamento do dia 06 de
novembro adiada em data a ser definida. Faz se isso necessário porque acreditamos que
esse tema deva  ser  mais  discutido com toda  sociedade e setores públicos  para que
possamos encontrar  uma alternativa melhor a de que se encontra atualmente.”  -  Luis
Carlos Hauer.
O Sr.  Presidente informa sobre o sexto item de pauta,  que está sendo realizado pelo
Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas edital do “I CONCURSO DE CARTAZES DAS
ESCOLAS  MUNICIPAIS  DO  ESTADO  DO  PARANÁ”.  Havendo  pouco  tempo  para
exposição, será exibido em momento oportuno. No sétimo item, é apresentado o Plano
Estadual de Política Pública Sobre Drogas, o qual está sendo realizado pelo NEPSD PR e
fica aberto o convite para reuniões individuais por pastas para a realização deste.
O Sr. Presidente encerra os trabalhos 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

Camila Duda
Secretária Executiva Designada

 


