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Às 09 horas do dia onze de março de dois mil e vinte, os membros do Conselho

Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, reuniram-se na sede da Secretaria de

Estado  da  Segurança  Pública  –  5º  andar  –  para  a  segunda  reunião  de  trabalho,

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

a  aprovação  da  ata  da  última  sessão  (Fevereiro),  após  as  seguintes  alterações

sugeridas: A Sra. Helena Maria (CRESS) solicita a inclusão da deliberação do evento

no município de Maringá, o qual o convidado Sr. Paulo Gustavo trouxe na última

sessão e a Sra. Maria Lúcia Gomes (ACP PR) solicita que seja colocado em votação a

proposta de relator adjunto para a relatoria do parecer técnico em relação ao Projeto

de Lei  para  Funcionamento  das  Comunidades  Terapêuticas,  colocado em votação

pelo  Sr.  Presidente,  foi  aprovado  por  unanimidade  para  o  Sr.  Luiz  Carlos  Hauer

(OAB PR) ser relator adjunto. No segundo item trata-se dos Informes, neste o Sr.

Presidente informa os conselheiros de que o Colegiado de Presidentes dos Conselhos

Estaduais de Políticas Públicas Sobre Drogas – COPEN marcou reunião para o dia

vinte e seis de março de dois mil e vinte para discussão sobre a Portaria 001/2020,

mas o Paraná não estará presente. Ainda, informa que o Fundo Estadual Sobre Drogas

– FESD esta aguardando últimas publicações de Decretos de nomeações em Diário

Oficial do Estado – DIOE para ser agendado a primeira reunião deste. O conselheiro

Luiz  Carlos  Hauer  (OAB PR)  utiliza  o  momento  para  parabenizar  o  trabalho do

CONESD nas redes sócias (Facebook, Instagram e Site), solicita que os conselheiros

acessem e compartilhem essas redes, ainda que estas sejam utilizadas para divulgação

dos  eventos  realizados  pelas  entidades  que  integram  o  CONESD.  O  conselheiro

Fábio  José  Orsini  Lopes  (CRP PR)  convida  e  solicita  divulgação  do  Simpósio

“Drogas,  Saúde  e  Democracia:  as  Políticas  Sobre  Drogas  e  o  Sistema  Único  de

Saúde”. O conselheiro Ten.  Cel. QOPM Mario Jorge Lopes (PMPR) convida todos
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para participarem do evento em comemoração aos doze anos do Batalhão da Patrulha

Escolar, que ocorrerá no dia dezenove de março de dois mil e vinte, as nove horas no

Auditório Nepomuceno de Abreu. Seguindo a pauta, no terceiro item a Sra. Maria

Helena, Presidente da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná

– FECCOMPAR, inicia agradecendo a oportunidade por estar presente e explica que

a FECCOMPAR é o órgão que congrega todos os  Conselhos da Comunidade do

Estado  do  Paraná,  que  hoje  existem aproximadamente  161,  tendo  como objetivo

qualificar,  capacitar,  congregar,  auxiliar  estes conselhos para que possam estar  na

mesma linha de ações e desenvolvimento, todos tem a participação da sociedade civil

e  alguns  bem  desenvolvidos  já  são  composto  por  quadro  de  funcionários

desenvolvendo algumas funções específicas e projetos. Na oportunidade, a Sra. Maria

Helena apresenta a Sra. Noélia, a Sra. Helena Maria e o Sr. Reneudo de Albuquerque,

respectivamente,  presidentes  dos  conselhos  da  comunidade  dos  municípios  de

Fazenda  Rio  Grande,  Maringá  e  Pinhais.  No  quarto  item,  é  discutido  sobre  a

Resolução  001/14  –  CONESD  de  10  de  Junho  de  2014,  que  regulamenta  o

funcionamento das Comunidades Terapêuticas no Estado, se esta foi publicada, se

deve ser revogada ou atualizada. Portanto, será encaminhado à Secretaria de Estado

da Justiça, Família e Trabalho, ofício solicitando informações se esta resolução foi

publicada,  tendo em vista  que no ano de 2014,  o  Conselho Estadual  de Políticas

Públicas Sobre Drogas fazia parte desta pasta.  No item seguinte,  o Sr.  Presidente

informa que nos dias 28 e 29 de abril de 2020 será realizado o II Congresso Estadual

de Políticas Sobre Drogas, realizada pelo município de Campina Grande do Sul – PR,

e a organização é responsabilidade da Secretaria de Estado da Segurança Pública –

SESP, Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho – SEJUF e da  Secretaria

Municipal  de  Drogas de  Campina  Grande  do  Sul  –  PR.  Fazendo-se  parte  da

organização, o Sr. Presidente solicita que um membro da SEED e outro da PMPR

façam parte  das  mesas  temáticas  no  dia  28  do  referido  evento,  no  dia  29  serão
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realizadas  salas  temáticas  referente  ao  Plano  Estadual  Sobre  Drogas.  Também

informa, que no dia cinco de março, foi feito reunião com a comissão organizadora

do Junho Paraná Sem Drogas,  nesta foi  decidido que os eventos serão realizados

durante  todo  o  mês  de  Junho,  realizando  abertura  com  representantes

governamentais,  entrega  de  premiação  aos  vencedores  do  Concurso  Estadual  de

Produção de Material Audiovisual Sobre Drogas no período da manhã, para tarde

sugere-se  que  seja  realizado  encontro  com  todos  os  Conselhos  Municipais  de

Políticas Públicas Sobre Drogas do Estado do Paraná. Para o tema, sugere que seja

relacionado aos Narguilés e E-Cigarros, que são bastante utilizados na atualidade. Em

casa semana, será tratado um eixo (Estudos e Pesquisas, Tratamento e Acolhimento,

Reinserção  Social,  Prevenção  e  Redução  da  Oferta).  No  dia  17  de  Junho,  das

08h30min  às  12  horas,  será  realizado  videoconferência  com o  tema “Reinserção

Social  de  Pessoas  com  Necessidades  Decorrentes  do  Uso  de  Álcool  e  Outras

Drogas”, no Auditório Anne Marie na sede da Secretaria de Estado da Saúde – SESA,

sendo  o  público-alvo  as  22  Regionais  de  Saúde,  equipe  dos  Centro  de  Atenção

Psicossocial  –  CAPS  e  Comunidades  Terapêuticas.  Com  apoio  do  DEPEN,  será

programado palestras de prevenção nas penitenciárias do Estado. Para o dia 26 de

Junho, está sendo organizado panfletagem em nível estadual, para isso, os municípios

interessados e conselhos municipais de drogas, receberão folders do Núcleo Estadual

de Política Sobre Drogas – NEPSD para distribuição, tendo estes disponíveis também

no  site  www.politicasobredrogas.pr.gov.br  e  ficando  a  critério  de  cada  entidade

definir a organização de distribuição. Ainda, o NEPSD fará parceria com o DETRAN

PR para eventos na última semana de Junho e organizará palestras  do servidor e

também  conselheiro,  José  Augusto  Soavinski,  no  município  de  Curitiba.  Os

conselheiros  ao  final  da  reunião,  informam  o  incômodo  na  Lei  19.121/2017  se

chamar Junho Paraná Sem Drogas e a conselheira Maria Lúcia Gomes (ACP PR)

sugere que seja marcada reunião com o Líder de Governo e Presidente da Comissão
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de Constituição e Justiça – CCJ, sendo assim, o Sr. Presidente marcará reunião com

estes  e  avisará  os  conselheiros  dia  e  hora.  Ainda,  foi  criada  nova  Comissão  de

Legislação  que  será  composta  por  conselheiros  das  seguintes  entidades:  ACP –

NEPSD –  OAB –  CRP –  MPPR –  COMPACTA –  FPACT –  CRESS,  sendo  as

reuniões  realizadas  das  08  horas  às  09  horas  nos  dias  das  reuniões  ordinárias,

decidido e aprovado por unanimidade.

O  Sr.  Presidente  encerra  os  trabalhos  às  12h05min,  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


