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Às 09h30min do dia oito do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, os membros do

Conselho  Estadual  de  Políticas  Públicas  sobre  Drogas,  reuniram-se  no  4º  andar  da

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, para a terceira

reunião de trabalho, conforme pauta encaminhada anteriormente. O Sr. presidente abriu a

reunião  e  anunciou  a  justificativa  da  Conselheira  Sema,  representante  do  Conselho

Regional  de Psicologia.  Atendendo o item 1 da  pauta,  colocou em votação  a  Ata  da

sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Apresentou o tema constante do item

2 da pauta,  fazendo breve explanação sobre as alterações propostas para o decreto.

Propôs a retirada das entidades que não participam das reuniões, o que foi aprovado

pelos presentes. Apresentou as comissões referentes as alterações do decreto e abriu a

palavra  aos  conselheiros,  tendo  o  Conselheiro  Guilherme,  representante  do  MP  se

manifestado  no  sentido  de  criar  um  conselho  por  meio  de  lei.  O  Conselheiro  “Pity”,

representante da OAB, apresentou o Diretor de Políticas sobre Drogas do Município de

Colombo.  Disse  que  o  Conselho  estadual  está  engessado.  A  conselheira  Helena

manifestou-se pela indicação de membros de grupos de mutuo ajuda para participar. Pity

manifestou-se pela  exclusão das entidades  cujos representantes  não comparecem às

reuniões.  O  Sr.  Presidente  Informou  que  foi  discutido  sobre  a  participação  das

comunidades terapêuticas e não pode tirar a faculdade do Secretário em indicar duas

entidades, em virtude da vinculação do conselho à SESP. A conselheira Malu disse que

nem todos os grupos de mutuo ajuda são pessoa jurídica, portanto, não podem participar,

que na gestão anterior não foram contestadas as indicações do Secretário, que podemos

indicar  uma entidade terapêutica  e outra  governamental.  Helena disse que  na gestão

anterior iniciou no Conselho no final de 2018. Piti disse que grupos de mutuo ajuda não

participa de politica. Presidente: Referente a retirada das entidades indicadas, a inclusão

de outras  entidades  pelo  Secretário  sugere convidar  os grupos  de mutuo  ajuda para

participar como convidados.  Proposta pelo representante do MP Dr. Guilherme: Que a

SESP mantenha uma estrutura mínima para funcionamento do Conselho, com espaço

físico, mobiliário e pessoal. A Conselheira Malu Disse que nas gestões anteriores ninguém
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pediu isso, que por isso nunca teve credibilidade, que precisamos apresentar trabalho,

resultados à SESP, pra solicitar meios. Piti: Disse que os recursos já estão previstos no

projeto de Lei,  que está pedido, pode complicar o funcionamento do Conselho, pois o

período é de 2 anos, que os Conselhos são autônomos. A Proposta do Conselheiro foi

aprovada, com redação do Presidente. Item 3 da pauta: Nenhuma comissão se reuniu.

Presidente falou das responsabilidades dos seus membros e propôs que cada comissão

escolha seu relator e um coordenador para apresentar relatórios bimestrais ao Conselho

para que ao final do ano possamos compilar as informações e apresentar o trabalho final

das  ações.  O  Conselheiro  José  do  DEPSD  disse  que  cada  entidade  apresente

conselheiros  com  conhecimento  em dependência  química.  Malu  contrariou  está  ideia

dizendo  que  o  Conselho  discute  politicas  públicas  e  não  atende  dependentes.  Que

tratamento é função médica. Presidente Interviu e retomou o tema, para discutir sobre a

escolha dos coordenadores e relatores das comissões. Helena sugeriu que um membro

de  cada  comissão  que  esteja  presente  se  comprometam a  articular  as  reuniões  das

comissões.  Presidente  retomou  sua  proposta  e  colocou  as  duas  em  votação  sendo

aprovado a primeira proposta  por  13 votos.  Vencida a pauta do item 3.  O Presidente

propôs que sejam apresentados relatórios bimestrais por todas as comissões e relatório

final,  anual,  em Setembro.  Caroline:  Propôs  que  as  comissões  informem nas  pautas

mensais sobre as ações e reuniões realizadas. O Conselheiro representante da Polícia

Militar  informou  que  vai  concentrar  a  formatura  do  Proerd  no  mês  de  junho.  Que  o

Batalhão de Polícia Escola (Bepec) realizará operações constantes no Estado todo para

combater o tráfico de drogas, inclusive nas rodovias estaduais, em conjunto com BPRv,

bem como na fronteira em conjunto com o BPFRON. A representante da SEED informou

que serão desenvolvidas atividades de prevenção nas escolas em parceria com MP e

saúde por meio de roda de conversas, pesquisas e debates. A Conselheira representante

da Secretaria da SAÚDE também informou que prepara rodas de conversas nas escolas

em 22  regionais  do  estado,  dando  orientação  sobre  saúde  mental  com caminhadas,

panfletos e outras ações públicas sobre o acesso do tratamento dos dependentes, como

forma de fortalecimento da REDE. A representante da FIEP disse que em anos anteriores

fez palestras, mas neste ano estão preparando e avaliando a possibilidade de divulgar

material de prevenção no portal da entidade. O representante da OAB Falou da PL 037 e
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se predispõe ajudar com palestras; disse que vão ocorrer várias ações (palestras), sem

data definida, mas que pode ser dia 26/06/2019. o Conselheiro Carlos – OAB Completou

a  fala  do  colega  com informação  sobre  material  usado  no  ano  anterior,  o  qual  será

aproveitado pelo projeto  (prevenção em escolas e comunidades). O representante do

DEPSD falou sobre organizar a abertura do evento no dia 04 de junho de 2019, o qual

terá a presença do Governador do Estado no auditório do Museu Oscar Niemeyer, tendo

como convidados, conselhos municipais de drogas e demais entidades com palestras de

Autoridades. A representante do CRESS informou que vão realizar um Seminário sobre a

Saúde e defesa do SUS com distribuição  de uma revista sobre a atuação do Serviço

Social na área da saúde para capacitação  dos profissionais da área. Representante do

DEPEN disse que estão preparando várias ações visando a conscientização aos internos

e familiares. Em seguida o Presidente passou as informações sobre as próximas ações

do Depsd, falou das doações de valores sobre veículos leiloados pela justiça, oriundos de

apreensão de drogas. Que o Depsd pretende premiar escolas e alunos com brinquedos

doados, no dia da abertura 04/06/2019, vídeos vencedores passarão nos cinemas a partir

do dia 01/06/2019. O representante da OAB solicitou o envio de ofício à OAB e Conselhos

municipais de drogas, informando o evento do dia 04/6/19. O Presidente informou que já

foi feito tal comunicação. Representante da FIEP sugeriu que cada conselheiro leve no

mínimo 10 convidados,  aprovado. O Conselheiro  José Soavinski  informou que no dia

04/6/19, estará fora de Curitiba. As 12h15min o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, do

que,  eu  Amilton  Antônio  de  Oliveira,  Secretário-Executivo,  lavrei  a  presente,  que  vai

devidamente assinada por mim e pelo Sr. presidente deste Conselho.

Renato Bastos Figueiroa
Presidente

Dr. Amilton Antonio de Oliveira/SEJUF
Secretário Executivo

 


