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Às 09 horas do dia onze de dezembro 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 décima reunião de trabalho, conforme

pauta encaminhada anteriormente. O Sr. Presidente dá início a reunião com a aprovação

da ata da última sessão (novembro). Seguindo a pauta, relembrou-se a metodologia de

elaboração do Plano Estadual Sobre Drogas e na atual reunião foram apresentados os

eixos estratégicos. Foram elencados, debatidos e comentados todos os objetivos e ações

dos  eixos:  (01)  Eixo  Interinstitucional;  (02)  Prevenção;  (03)  Reinserção  Social;  (04)

Tratamento  e  Acolhimento.  O  Conselho  sugeriu  a  retirada  de  um  objetivo  do  eixo

Prevenção  e  os  demais  eixos  apresentados  foram  aprovados  com  suas  devidas

alterações.  O  Conselho  referendou  a  inserção  de  um  objetivo  específico  sobre  a

promoção  para  o  fortalecimento  e  apoio  técnico  as  Comunidades  Terapêuticas.  Em

relação  a  saúde  do  trabalhador,  foram  sugeridas  inserções  de  ações  no  âmbito  da

integração com o Centro Estadual de Saúde do Trabalhador – CEST/SESA, bem como a

interlocução na iniciativa privada com os responsáveis pela Semana Interna de Prevenção

de Acidentes de Trabalho – SIPAT. Por fim, foi informado sobre a metodologia da Consulta

Pública a ser realizada em parceria com a Celepar. Ficou consignado que os eixos (05)

Redução de Oferta e (06) Pesquisa serão apresentados e discutidos no primeiro encontro

do ano de 2020.

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.
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