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Às 09h12min do dia doze do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, os membros

do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, reuniram-se no auditório do

Ministério  Público  do  Paraná,  para  a  quinta reunião  de  trabalho,  conforme  pauta

encaminhada anteriormente.  O Sr. presidente abriu a reunião e anunciou a justificativa

dos representantes das entidades ACP, CRP, FIEP e SEJUFT. Atendendo o item 1 da

pauta, colocou-se em votação a Ata da sessão anterior, que foi aprovada com ressalvas

da conselheira do CRESS PR e do conselheiro da OAB/PR. Apresentou o tema constante

do item 2 da pauta, o qual propõem-se projeto de corrida temática para a data de 26 de

junho, porém como o projeto se encontra em Brasília, impede-se que seja realizado a

tempo, abre-se a sugestão de realizar evento pelo CONESD visando a importância do dia.

A  conselheira  Maristela,  representante  da  SESA,  comentou  estar  contente  com  a

presença de diversas regionais da saúde no evento de solenidade de aberturo do mês

“Junho Paraná Sem Drogas” e registrou a preocupação com as prioridades do Governo,

principalmente em relação aos vários CAPS AD não habilitados pela União, entende que

todos os serviços sejam adaptados e melhorados, porque o principal objetivo é o cidadão.

O conselheiro Thiago, representante da COMPACTA, relata que os equipamentos CAPS

já tem verbas suficiente pelo Ministério da Saúde, com a portaria 3059/18 foi suspenso o

recurso  daqueles  municípios  que  não  prestaram  contas.  O  conselheiro  Vanderlei,

representante da FEPACT, trás o pedido de conscientizar que são trabalhos com pessoas,

ainda  traz  consigo  a  preocupação  que  sua  comunidade  terapêutica  teve  visita  da

vigilância sanitária, a qual impôs condições que dificultam no tratamento do dependente,

ex.: álcool em gel; que foi banido de ter animais na chácara e percebe perseguição pela

“saúde”. O Sr. Presidente sugere que seja realizada reunião com o Promotor de Justiça

responsável  pelo  município  de  Quitandinha  e  convida  demais  conselheiros  para

participarem na  data  de  17  de  junho.  O  conselheiro  Pity,  representante  da  OAB/PR,

sugere que a vigilância sanitária tenha um padrão de fiscalização e pede para que seja

incluso o assunto como tópico para próxima pauta onde se pode convidar a diretora da

Vigilância Sanitária de Curitiba para uma exposição dos procedimentos relacionados as

Comunidades Terapêuticas. Continua-se a reunião com o terceiro item da pauta, onde se

 



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

conferiu quais comissões se reuniram para realizações dos trabalhos, definindo então a

Comissão de Prevenção realizar a leitura do plano nacional para atualização de dados,

definindo a PMPR como coordenador e a SEED como relatora do grupo a SESA pede

para  ser  retirada  dessa  Comissão;  Comissão  de  Redução  de  Danos,  a  instituição

COMPACTA pede sua retirada,  reunião ocorreria no dia 12/06 porém só a represente

CRESS PR esteve presente; Comissão de Redução da Oferta, não teve quórum no dia

12/06 e realizará nova reunião no DEPEN; Comissão Pesquisa e Avaliação decide que

OAB/PR  será  coordenadoria  e  SEED  relatoria;  e  Comissão  de  Tratamento,

Recuperação e Reinserção Social tem SESA como coordenadoria  e FEPACT como

relatoria, fizeram uma reunião na SESA, estando com outra já programada. No quarto

item  da  pauta,  o  conselheiro  da  OAB/PR  Carlos  Augusto  Weber  traz  ao  conselho

informações  do  Projeto  Programa de Prevenção  em Escola,  conhecido  como  Projeto

PESCÔ que foi  criação da Secretaria Municipal  de Políticas Sobre Drogas de Campo

Largo/PR. Abre-se aos informes onde o Sr. Presidente atualiza sobre sua reunião com a

Secretaria Nacional de Drogas – SENAD, ocorrida em Brasília, com relação as novidades

que estão sendo programadas no tocante a venda de bens declarados perdidos em favor

da União,  visando a capitalização de nosso fundo,  para apresentação de projetos. Às

11h57min o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, do que, eu, Camila Duda, Secretária

Executiva designada para esse ato, lavrei a presente, que vai devidamente assinada por

mim e pelo Sr. presidente deste Conselho.

Renato Bastos Figueiroa.
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