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Às 09 horas do dia oito de julho de dois mil e vinte, os membros do Conselho Estadual de Políticas

Públicas sobre Drogas, em atendimento ao item seis do memorando nº. 005/2020 da Secretaria de

Estado da Segurança Pública, o qual regulamenta o Decreto Governamental nº. 4942/2020, acerca

da prevenção à disseminação do COVID-19, os conselheiros reúnem-se via aplicativo Zoom para a

quinta reunião de trabalho. O Sr. Presidente dá início a reunião com a aprovação da ata referente ao

mês de Junho, a qual é aprovada por unanimidade. Após, o inicia – se o relatório das ações do Junho

Paraná Sem Drogas, mas passa a palavra ao convidado Sd. Adriano José, o qual é Deputado do

Estado do Paraná.  Este  inicia  sua fala  agradecendo pelo convite  de participação na reunião do

CONESD, conta que esteve recentemente no município de Paranavaí – PR e através do Sr. Dante

Ramos Júnior, Presidente do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas do município citado,

teve contato com o Sr. Presidente deste CONESD, onde ocorreu o convite de participação para esta

reunião, e gostaria de conhecer melhor sobre este conselho para juntos trabalhar o que diz respeito a

legislação,  bem  como  projetos  e  programas  dentro  da  administração  para  que  ocorra  o

enfrentamento as drogas dentro do nosso Estado. Continua-se o relatório final das ações do Junho

Paraná Sem Drogas que atingiu mais de vinte estados brasileiros e oito países (Paraguai, Portugal,

Irlanda, Japão, Alemanha, França, Estados Unidos e México), mais de 50 mil pessoas nas redes

sociais. Também, foram solicitados mais de 8 mil guias informativos do CONESD PR no mês de

Junho, bem como fechando o primeiro semestre de 2020 com mais de 60 mil guias informativos do

NEPSD PR, atingindo o objetivo de sustentabilidade desses materiais. Com o resultado das ações de

Junho, os conselheiros decidem por unanimidade por dar continuidade nas lives utilizando as redes

sociais, assim ficando uma por mês, organizada por um órgão participante do conselho, iniciando no

mês  de agosto  com o NEPSD/SESP PR.  Ainda nos  informes,  o  Sr.  Presidente  informa que  já

participou de duas reuniões no Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas – CONAD, sendo a

primeira no dia 22/06/2020 onde ocorreu a votação do novo regimento interno do CONAD, o qual

na  sequência  será  enviado  ao  CONESD  para  conhecimento,  bem  como  a  aprovação  do  guia

metodológico do Plano Nacional de Política Sobre Drogas; aprovação da proposta da SENAPRED

que  se  refere  ao  acolhimento  de  adolescentes  com  problemas  recorrentes  do  uso,  abuso  ou

dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas; aprovação do novo símbolo do

Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISNAD; aprovação da recomendação aos



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

órgãos da SISNAD, orientando com a ideia de padronizar os órgãos que queiram fazer campanha de

prevenção ao uso de tabaco e seus derivados. A segunda, ocorreu no dia 06/07/2020 sendo mais

complexa, uma vez que envolve recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS por

meio  do Comitê  de  Especialistas  em Dependências  de  Drogas,  uma vez  que  a  OMS propôs a

revisão  da  classificação  da  cannabis  e  substâncias  relacionadas.  Prosseguindo,  é  necessário  a

realização de um novo regimento interno do CONESD, que deverá ser realizado pela Comissão de

Legislação  e  ainda  o  Sr.  Presidente  se  propôs  a  fazer  um esboço  para  o  mesmo.  Após,  o  Sr.

Presidente precisa se retirar para reunião da SENAD, assumindo a sequência o Vice-Presidente,

Luiz Carlos Hauer. Seguindo a Pauta, na palavra dos conselheiros o Sr. Vice-Presidente informa

sobre o acontecido na Casa do Servo Sofredor que os acolhidos necessitam de medicamentos os

quais eram prescritos por uma médica que fazia parte do Sistema Único de Saúde – SUS, hoje

aposentada por este órgão e fazendo parte da instituição Casa do Servo Sofredor, e ao ir retirar os

medicamentos aos acolhidos não foi autorizada por não conter mais cadastro, ainda foi orientada

que  os  acolhidos  fossem  pessoalmente  para  retirar,  sendo  assim  o  caso  será  alinhado  com  a

conselheira Maria Lucia Gomes, representante da Associação Comercial do Paraná – ACP PR. 
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Dessa forma, o Sr. Vice – Presidente encerra os trabalhos às 11h30min, 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


