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

ATA Nº 007  /2020  

Às 09 horas do dia nove de setembro 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 Google Meet para a sétima reunião de trabalho. O Sr. Presidente dá início a reunião com

a aprovação da ata referente ao mês de Agosto, a qual é aprovada por unanimidade. Após, inicia-se

os informes apresentando o curso CaPtando – Capacitando em Política Nacional Sobre Drogas o

qual é organizado pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD em parceria com a

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; também apresentou como serão os repasses de

recursos pela SENAD; finalizando os informes com a reunião de gestores estaduais de políticas

sobre drogas que ocorreu no dia 26 de agosto online, com o objetivo de trocar experiências sobre as

boas práticas ocorridas em cada Estado. No terceiro item de pauta, foi abordado sobre o tema que

será apresentado em live com organização dos conselheiros representantes da OAB/PR e SESA/PR,

sendo proposto três temas e aprovado “A relação entre o suicídio, depressão e o consumo de álcool

e outras drogas”, ficando a ser definido debatedor, dia e horário pelos organizadores. Em seguida, o

quarto item traz a aprovação do novo regimento interno, que foi atualizado e também aperfeiçoado

visando o melhor funcionamento deste conselho, em razão do decreto nº 3378, de 17 de novembro

de  2019,  que  regulamentou  o  funcionamento,  atribuições  e  integrantes  deste.  O  regimento  foi

amplamente discutido com os conselheiros, bem como pelo grupo de trabalho formado por seus

integrantes,  visando  um  aprimoramento,  e  aprovado  pelo  colegiado.  No  quinto  item,  o  Sr.

Presidente apresenta aos conselheiros o projeto “TÔ DE BOA” da Secretaria Nacional de Políticas

Sobre Drogas – SENAD, que vem de um projeto-piloto do Estado de Minas Gerais,+++ o qual foca

em jovens de doze a quatorze anos com histórico de envolvimento com a criminalidade. Ainda

relata que o Estado do Paraná também foi o escolhido como projeto-piloto e aguarda a apresentação

da proposta vencedora pela SENAD.
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Dessa  forma,  o  Sr.  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.
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