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Às oito horas  e  trinta  minutos  do dia  onze  de  novembro 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 nona reunião de trabalho. O Sr. Presidente dá início a

reunião com a aprovação da ata referente ao mês de outubro, a qual é aprovada por unanimidade.

No segundo item de pauta, relacionada aos informes o Sr. Presidente falará sobre o projeto “Tô De

Boa” no item quatro. Em seguida, tratando-se do terceiro item de pauta que aborda a live mensal

realizada  pelo  CONESD,  com  organização  dos  conselheiros  representantes  do  MPPR  e

COMPACTA, porém, devido estes estarem atarefados com suas atividades não puderam organizar,

pedindo que fossem colocados em outro mês. Dessa forma, o conselheiro pelo CRP se prontificou a

tentar realizar no lugar, ficando a definir a realização ou não durante o mês. Abordando o quarto

item de pauta sobre o projeto “Tô de Boa” o Sr. Presidente informa que é um projeto que será

custeado  pela  Secretaria  Nacional  de  Políticas  Sobre  Drogas  –  SENAD  e  será  executado  em

Curitiba – PR. Foi tomado por bases ações exitosas em todo o Brasil e nesse caso específico, a base

foi ações que ocorreram no Estado do Minas Gerais, onde avaliaram que o custo-benefício e os

resultados foram bem interessantes, realizando o projeto-piloto que será executado em nossa capital.

Havia edital aberto para chamamento público, onde universidades do Estado do Paraná também se

inscreveram, mas quem ganhou foi a Universidade Federal do Espirito Santo. Ocorreu a primeira

reunião com a universidade no 10/11/2020 no período da manhã, para apresentação dos professores

que estão a frente do projeto. Dessa forma, o Sr. Presidente deixa os conselheiros a frente do projeto

passando as informações necessários por material slide. No item cinco, o qual aborda a doação de

veículos apreendidos do tráfico de drogas – SENAD e SENAD o Sr. Presidente  cientifica-se os

conselheiros  que  a  SENAPRED  regulamentou  a  doação  de  veículos  para  Organizações  da

Sociedade Civil. Em janeiro a SENAD mudou a forma de fazer essas doações e nós já estávamos

fazendo estas para as forças de segurança, ainda não havia sido regulamentado a doação de veículos

que foram dados como perdimento para a União em razão de processos judiciais  do tráfico de

drogas. As portarias que regulamentam essas doações já estão disponíveis no site deste CONESD,

sendo elas as Portarias N.º 513 e N.º 514, ambas de 28 de outubro de 2020. Para finalizar,  na

palavra dos conselheiros o Sr. Carlos Augusto Weber, conselheiro suplente pela OAB PR convida a

todos a  participarem do III  Congresso Sobre Drogas que se iniciou na segunda-feira  (09)  e  se
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encerra na próxima sexta-feira (13), ainda que acompanhem a mesa temática desta quarta-feira às

10h que terá como palestrante a conselheira Rita Naumann, representante do DEPEN. 
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FALTAS JUSTIFICADAS

Ministério Público do Estado do Paraná

Dessa  forma,  o  Sr.  Presidente  encerra  os  trabalhos  às  09h55min,  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
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