
MPPR ATA DE REUNIÃO 17/04/2019

COMITÊ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ DE
ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS 

Unidade Responsável: Procuradoria-Geral de Justiça

1.   Dados Gerais:

Tipo de reunião: Reunião Ordinária do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas

Data: 17/04/2019 / das 9h30min às 12h

Local: Sala  de  reuniões  da  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de
Planejamento Institucional - SUBPLAN

2. Pauta da Reunião:
1) Formalização da estrutura do Projeto Estratégico SEMEAR, mediante:
1.1) a  Designação formal  de  membros do Comitê (titular e suplente). Deliberação sobre a
possibilidade vinculação de cada um dos membros a uma ou mais metas do SEMEAR junto à
Coordenação (Assunto objeto do Protocolo nº 24316/2018);
1.2)  a  Designação formal de representantes do Grupo de Discussão e Trabalho - GDT
(titular  e  suplente).  Deliberação  sobre  a  expedição  de  ofício  aos  membros  do  Grupo  de
Discussão e Trabalho solicitando a indicação dos integrantes dos Grupos de Estudo que atuam
na área comunitária/social;
1.3) Expedição de Carta convite pela  Procuradoria-Geral de Justiça aos Promotores de
Justiça para promover  a sensibilização/mobilização dos membros da Instituição  que ficarão
responsáveis  por  recepcionar  informações  científicas,  atualizações  legislativas  e
jurisprudenciais, notícias sobre cursos de capacitação e orientações sobre as metas estipuladas
no  Comitê  de  Enfrentamento  às  Drogas  (a  minuta  de  Carta  convite  foi  encaminhada  à
Procuradoria-Geral de Justiça em 22/02/2019 e é objeto do Protocolo nº 3397/2019, que está
em carga com a Secretaria do Gabinete).
2) Plano  de  Fiscalização  das  Comunidades  Terapêuticas tendo  como  Projeto  Piloto  a
comarca de Almirante Tamandaré. A execução do projeto a partir da fiscalização de 05 (cinco)
entidades existentes na comarca está prevista para o período de  03 a 07 de junho de 2019,
conforme  o  planejamento  disponível  no  hotsite  do  Projeto  Semear
(http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3209).
3) Exposição sobre o aplicativo  objeto da proposta de projeto encaminhada pelo Ministério
Público ao Ministério da Justiça e pré-selecionada entre 3.678 (três mil seiscentos e setenta e
oito) propostas apresentadas. Deliberação sobre a designação de Comitê Gestor do projeto e
de Corpo de Consultores Especialistas na área da drogadição.
4) Projeto de capacitação para a realização das Rodas de Conversa sobre Drogas na rede
estadual de ensino. Previsão de curso EAD e Protagonismo Juvenil além da intervenção em
junho/2019 com a Rede de Proteção na comunidade escolar. 
5) Plano de Comunicação. Informes mensais do SEMEAR por e-mail, forma de atualização
do site e comunicação por WhatsApp.
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6)  Formação do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas sobre Drogas, que tem como
objetivos: i)  o  aprimoramento  da  capacitação  de  Promotores  de  Justiça  e  servidores  do
Ministério Público através das exposições e reflexões de especialistas conceituados no tema,
precedidas da disponibilização de material de apoio previamente selecionado; ii) a formulação
de enunciados;  iii) a produção científica e iv) a organização e divulgação de boas práticas na
temática. A proposta é realizar as reuniões do Grupo de Discussão e Trabalho - GDT do Projeto
Semear no mesmo dia, no período da tarde, bem como possibilitar a participação via webcast.
7) Inscrição de artigos para a publicação “O Ministério Público e o controle externo da atividade
policial – 2019”, do CNMP, e no Seminário Virtual de Teses do Ministério Público do Paraná.
8) Encaminhamentos relativos à contratação do seguro para o veículo que será destinado ao GAECO
e foi licitado na fase de execução do Convênio nº 14/2016, firmado com o Ministério da Justiça.
9) Informe Gerais da Coordenação do Comitê de Enfrentamento às Drogas:
9.1) Participação da Coordenação no I Fórum da Comissão para Controle de Drogas Lícitas e
Ilícitas - Maconha medicinal e recreacional, realizado no Auditório do Conselho Federal de Medicina
– CFM, em Brasília, nos dias 28 e 29 de março de 2019;
9.2) Visita da Coordenação do Comitê de Enfrentamento às Drogas ao Secretário Nacional de Políticas
sobre Drogas, Dr. Luiz Roberto Beggiora, em 29/03/2019;
9.3) Realização do evento MP e Cinema em parceria com o Professor Pós-doutor em Criminologia pela
Universidade  de  Ottawa  (Canadá),  Carlos  Roberto  Bacila,  e  com a  Escola  Superior  do  Ministério
Público, no dia 05/04/2019;
9.4) Participação da Coordenação na XVIII Jornada ABP Sul Brasileira de Psiquiatria e XII Jornada
Paranaense de Psiquiatria, realizada nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2019, na Associação Médica do
Paraná;
9.5) Participação  da  equipe  da  Coordenação do  Comitê  de  Enfrentamento  às  Drogas  no  Curso  de
Economia  Solidária,  Geração  de  Trabalho  e  Renda  e  possibilidades  de  práticas  na  Saúde  Mental,
promovido pela Universidade Federal do Paraná de 1º a 25 de abril de 2019. (Informações detalhadas
disponíveis no hotsite do Projeto Semear: http://www.site.mppr.mp.br/semear)

3.   Participantes:
1) Ivonei Sfoggia – Procurador-Geral de Justiça / Presidente do Comitê do Ministério Público
do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
2) Guilherme de Barros Perini – Promotor de Justiça / Coordenador do Comitê do Ministério
Público do Estado Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico SEMEAR –
Enfrentamento ao Álcool, Crack e outras Drogas;
3) Leonir Batisti – Procurador de Justiça / Representante titular do Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado – GAECO no Comitê do Ministério Público do Estado do
Paraná de Enfrentamento às Drogas;
4) Olympio de Sá Sotto Maior Neto – Procurador de Justiça / Representante titular da área de
Defesa  dos  Direitos  Humanos  no  Comitê  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná  de
Enfrentamento às Drogas;
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5) Rosana Beraldi Bevervanço – Procuradora de Justiça / Representante titular da área de
Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso – COPEDPDI no Comitê do Ministério Público
do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
6) Terezinha de Jesus Souza Signorini – Procuradora de Justiça / Representante titular do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de Liquidações
Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor no Comitê do Ministério Público do Estado
do Paraná de Enfrentamento às Drogas;
7) Joelson Luis Pereira – Promotor de Justiça / Membro suplente do Comitê do Ministério
Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas representante do Centro de Apoio
Técnico à Execução – CAEx;
8) Luciana Linero – Promotora de Justiça / Membro titular do Comitê do Ministério Público
do  Estado  do  Paraná  de  Enfrentamento  às  Drogas  representante  da  área  da  Infância  e
Juventude;
9)  Ricardo  Casseb  Lois –  Promotor  de  Justiça  /  Representante  do  Centro  de  Apoio
Operacional das Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais;
10)  Anelize  Simões  dos  Santos  Mendes –  Estagiária  de  pós-graduação  em  Direito  na
Coordenação do CAOP de Proteção aos Direitos Humanos;
11)  Letícia Soraya de Souza Prestes Gonçalves  – Assessora Jurídica da Coordenação do
Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto
Estratégico Semear. 

4. Resumo da Reunião

1) A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de
Enfrentamento às Drogas, Procurador-Geral de Justiça Ivonei Sfoggia, que, após cumprimentar
os  membros  do  Comitê  presentes  passou  a  palavra  ao  Coordenador  do  Comitê  de
Enfrentamento às Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e
Outras Drogas, Promotor de Justiça  Guilherme de Barros Perini, para que ele expusesse os
itens da pauta da reunião. 2) O Coordenador iniciou abordando o item 1 da pauta, concernente à
formalização da estrutura do Projeto Estratégico SEMEAR, mediante: i) a designação formal de
membros do Comitê (titular e suplente), com a deliberação sobre a possibilidade vinculação de
cada um dos membros a uma ou mais metas do SEMEAR junto à Coordenação (Assunto objeto
do Protocolo nº 24316/2018); ii) a designação formal de representantes do Grupo de Discussão
e  Trabalho  -  GDT (titular  e  suplente),  com a  deliberação  sobre  a  expedição  de  ofício  aos
membros do Grupo de Discussão e Trabalho solicitando a indicação dos integrantes dos Grupos
de  Estudo  que  atuam  na  área  comunitária/social  e  iii) a  expedição  de  Carta  convite  pela
Procuradoria-Geral  de  Justiça  para  promover  a  sensibilização/mobilização  dos  membros  da
Instituição  que  ficarão  responsáveis  por  recepcionar  informações  científicas,  atualizações
legislativas e jurisprudenciais, notícias sobre cursos de capacitação e orientações sobre as metas
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estipuladas no Comitê de Enfrentamento às Drogas. O Coordenador ressaltou, nesse aspecto,
que  a  proposta  da  Coordenação  é  fortalecer  tanto  o  Comitê  quanto  o  GDT  através  da
formalização das designações dos membros titulares e suplentes. Entregou, na oportunidade,
aos membros do Comitê que participaram da reunião, os Ofícios nºs 68 a 76 (disponíveis em:
https://drive.google.com/drive/folders/1tNGd5rvpefdpwOtfbE7uJH7vavCq5seA), por meio
dos  quais  foi  solicitada  a  indicação,  até  o  dia  15/05/2019,  dos  representantes  suplentes  do
Colegiado.  A  Promotora  de  Justiça  Luciana  Linero sugeriu,  quanto  ao  primeiro  item
discutido, que a Promotora Swami Mougenot Bonfim seja indicada como suplente da área da
Educação no Comitê de Enfrentamento às Drogas, tendo o Coordenador solicitado o registro da
indicação em ata para posterior encaminhamento do nome da Dra. Swami à Procuradoria-Geral
de Justiça. Ainda no que tange ao item 1, os membros do Comitê deliberaram pela aprovação
da indicação dos integrantes suplentes à Coordenação do Comitê até  15/05/2019, bem como
pela vinculação dos membros de cada uma das áreas que integram o Comitê de Enfrentamento
às Drogas a  uma das  metas  do Projeto  Estratégico  Semear.  O Coordenador  Guilherme de
Barros Perini sugeriu, nesse talante, que os representantes do CAOP Cível, do CAEx e da área
da Saúde no Comitê constituam a Comissão responsável pelo Eixo do Atendimento e Reinserão
Social,  que se incumbirá  das  ações  que envolvem o fortalecimento  das  redes  de atenção e
proteção. Destacou, igualmente, que a primeira ação contemplada nesse eixo, relativa ao Plano
de Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, já está em desenvolvimento. O tema é objeto
do  item  2  da  pauta  da  reunião  e  a  fiscalização  foi  executada  na  comarca  de  Almirante
Tamandaré, em 05 (cinco) entidades lá existentes, no período de  03 a 11 de junho de 2019,
conforme  o  planejamento  disponível  no  hotsite  do  Projeto  Semear
(http://www.site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3209). A segunda ação
proposta pelo Coordenador diz respeito à formulação de um projeto-piloto de Justiça Integral
Sistêmica,  nos  moldes  do  projeto  “Comarca  Terapêutica”,  promovido  pela  Promotoria  de
Justiça de São José dos Campos, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que pode ser
desenvolvido  em  parceria  com  o  CAOP Criminal  e  a  área  de  Combate  à  Violência
Doméstica  e  Familiar  contra  a  Mulher,  visando  ao  encaminhamento  dos  indiciados  por
crimes relacionados ao uso abusivo de drogas, como furto, a serviços de atenção e tratamento,
mediante a aplicação de medidas de suspensão condicional do processo, por exemplo. Com
relação aos Eixos da Prevenção e da Repressão,  o Coordenador propôs que sejam criadas
Comissões homônimas, tendo a primeira a responsabilidade de promover o acompanhamento
das  Rodas  de Conversa  sobre Drogas,  iniciativa  protagonizada  pelo  Ministério  Público  em
parceria  com  as  Secretarias  de  Estado  da  Saúde  e  da  Educação  e  Esporte  desde  2017
(http://www.site.mppr.mp.br/pagina-3302.html),  e  a Comissão  de  Repressão sendo
responsável  pelo  acompanhamento  da  proposta  de  repasse  dos  valores  do  Fundo  Nacional
Antidrogas – FUNAD diretamente para os Fundos Estadual e Municipais de Políticas Públicas
sobre Drogas,  estimulando a realização dos  leilões  de bens  apreendidos  em decorrência  do
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crime de tráfico no Estado. 3) No que pertine ao item 3, o Coordenador explicou que a proposta
de  projeto  encaminhada  pelo  Ministério  Público  ao  Ministério  da  Justiça  para  o
desenvolvimento de uma plataforma multicanal (aplicativo) voltado à população paranaense
que contribua para a prevenção às drogas foi pré-selecionada entre 3.678 (três mil seiscentos
e setenta e oito) propostas apresentadas, conforme se depreende da Resolução do Ministério
da  Justiça  nº  33,  de  04  de  dezembro  de  2018
(http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53497226/do
1-2018-12-05-resolucao-n-33-de-4-de-dezembro-de-2018-53497056).  O  Coordenador
apresentou aos membros do Comitê, nesse tópico,  a  proposta de designação de um Comitê
Gestor  do  projeto  formado  pelas  Subprocuradoria-Gerais  de  Justiça  para  Assuntos
Administrativos,  de  Planejamento  Institucional  e  Jurídicos  -  SUBPLAN,  SUBADM  e
SUBJUR e pela Coordenação do Comitê  de Enfrentamento às Drogas,  e  de Corpo de
Consultores  Especialistas  na  área  da  drogadição  1  ,  que  foi  aprovada  por  todos  os  
participantes  da  reunião.  4) Quanto  ao  item 4,  explanou  que  a  Coordenação  do  Projeto
Semear formulou, em parceria com os representantes das áreas da Educação e de Defesa dos
Direitos Humanos, um  projeto de capacitação para a realização das Rodas de Conversa
sobre  Drogas  na  rede  estadual  de  ensino,  prevendo  a  realização  de  um  curso  para
facilitadores no formato EAD para subsidiar as rodas que serão promovidas em junho/2019,
bem  como  o  desenvolvimento  de  ações  que  estimulem  o  Protagonismo  Juvenil  nas
unidades de ensino que sediaram as rodas durante o segundo semestre de 2019,  como
continuidade da intervenção, as quais deverão ser promovidas com o apoio da rede de atenção e
proteção  e  da  comunidade  escolar.  5) Relativamente  ao  item  5 da  pauta,  o  Coordenador
Guilherme de Barros Perini  expôs o novo plano de comunicação proposto à Assessoria de
Comunicação do Ministério  Público,  que incluirá  a  edição de Informes mensais  do Projeto
SEMEAR, a serem encaminhados por e-mail a todos os membros e servidores da Instituição,
bem como  a  publicação  das  notícias  relacionadas  ao  projeto  nos  grupos  de  WhatsApp  do
Comitê de Enfrentamento às Drogas e do GDT, criados especificamente para esta finalidade. 6)
Com relação ao  item 6,  o Coordenador apresentou aos membros do Comitê a formação do
Grupo  de  Pesquisa  em Políticas  Públicas  sobre  Drogas,  que  terá  como  objetivos:  i)  o
aprimoramento  da capacitação de Promotores de Justiça e  servidores do Ministério  Público
através  das  exposições  e  reflexões  de  especialistas  conceituados  no  tema,  precedidas  da
disponibilização de material de apoio previamente selecionado; ii) a formulação de enunciados;
iii) a  produção científica  e iv) a  organização e  divulgação de boas práticas  na temática.  O
Coordenador registrou que o material de apoio relativo ao GP está disponível para acesso dos
membros  e  servidores  da  Instituição  por  meio  do  link: https://drive.google.com/open?
id=1Q3yVsitasjF4-Y6nOlIyYsNtMN3ytz-C, bem como que a proposta é realizar os encontros
do  Grupo  de  Pesquisa  no  período  da  manhã  e,  após,  as  reuniões  ordinárias  do  Grupo  de

1 A lista está disponível em: https://drive.google.com/open?id=1d80_kVq2tWOczULE1PSDp6-0FTeTst3J.
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Discussão e Trabalho do Projeto Semear. O Procurador de Justiça Bruno Sérgio Galati chamou
atenção,  quanto  ao  item da  pauta  apresentado,  para  a  importância  do equilíbrio  entre  a
formação dos membros do Ministério Público e o viés da capacitação, especialmente na área
criminal,  tendo em vista  há  alguns Promotores  de Justiça  que  atuam com uma perspectiva
abolicionista e outros que são legalistas. Ressaltou, nesse ponto, que o encaminhamento das
pessoas  envolvidas  em  processos  criminais  será  impactado  por  essas  duas  perspectivas,
sugerindo que  haja uma aproximação entre as áreas da saúde e criminal,  por intermédio da
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  para  viabilizar  o  estabelecimento  de  uma  política  de
encaminhamento.  O  Coordenador Guilherme  de  Barros  Perini  observou que  no  projeto
desenvolvido em São José dos Campos o encaminhamento dos indiciados é feito através da
determinação  de  comparecimento  a  uma  audiência  de  Justiça  Terapêutica,  realizada  no
fórum, onde os serviços de atenção e tratamento são apresentados aos usuários abusivos de
drogas e seus familiares.  A Promotora de Justiça Luciana Linero  também ponderou que é
essencial  que  se  estimule  uma  aproximação  com  a  área  da  saúde,  visando  construir  uma
metodologia de trabalho baseada na compreensão sobre a possibilidade de atrelar o tratamento
dos usuários abusivos de drogas a uma medida judicial. O Promotor de Justiça Ricardo Casseb
Lois acrescentou, ainda nessa linha, que nos casos em que há a percepção de que o sujeito tem
problemas  relacionados  ao  consumo abusivo  e  à  dependência  de  drogas  os  Promotores  de
Justiça,  em  geral,  optariam  por  fazer  o  encaminhamento  para  os  serviços  de  atenção  e
tratamento, mas via de regra não há vagas disponíveis em referidos serviços. O Coordenador
Guilherme de Barros Perini encaminhou, nesse tópico, a proposta de agendamento de uma
reunião com os membros do Comitê de Enfrentamento às Drogas representantes das áreas
da  saúde,  criminal  e  da  infância  e  juventude,  tendo  como pautas  o  projeto-piloto  de
Justiça  Integral  Sistêmica  e  a  formação  de  uma  Comissão  específica  para  se
responsabilizar pelo projeto, que foi aprovada por todos os presentes. O Procurador de Justiça
Leonir Batisti complementou que para viabilizar a formulação do projeto é essencial constituir
a Comissão, que ficará responsável  pelo estabelecimento de diretrizes  e pela  proposição de
medidas práticas em relação ao mesmo. A Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço
também  consignou  que  o  Projeto  Semear  tem  desempenhado  a  função  de  articulador  e
facilitador  da  implantação  de  políticas  públicas,  e  que  por  se  tratar  de  um  projeto  da
Procuradoria-Geral  de Justiça  é  fundamental  que  os  membros  do  Ministério  Público  sejam
avaliados positiva ou negativamente em relação à execução das ações propostas. Além disso,  a
Promotora  de  Justiça Luciana Linero mencionou,  no que  tange  à  política  estadual,  que  o
Governo do Estado do Paraná pretende aprovar até  o final  deste ano o  Plano Estadual de
Políticas  sobre Drogas. Sugeriu,  nesse sentido,  em face das dificuldades de organização e
funcionamento do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas – CONESD/PR desde
a vinculação do mesmo à Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, que
seja  encaminhada  proposta  ao  Governador  do  Estado  para  transferência  da  política
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estadual  sobre  drogas  e  do  CONESD/PR  para  a  estrutura  da  Secretaria  da  Justiça,
Família e Trabalho, sugestão com a qual todos os membros do Comitê concordaram . O
Procurador de Justiça Bruno Sérgio Galati opinou, outrossim, no que se refere à sensibilização
dos membros e servidores do Ministério Público em relação ao tema, que o Comitê apresente à
Administração Superior uma proposta de formação/atualização dos servidores técnicos da
Instituição na área da drogadição, mediante a indicação do(s) curso(s) disponível(is) e a
solicitação de escolha de um dentre os cursos indicados e do custeio da formação para os
integrantes do Ministério Público que a concluírem. 7) Quanto ao  item 7, o Promotor de
Justiça Guilherme de Barros Perini registrou que a Coordenação do Projeto Semear inscreveu
dois artigos, respectivamente, para a publicação “O Ministério Público e o controle externo da
atividade policial – 2019”, do CNMP, e no Seminário Virtual de Teses do Ministério Público do
Paraná,  os  quais  foram  aprovados,  tendo o primeiro  sido publicado na Revista  do CNMP,
disponível  no  link:
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/ATIVIDADE_POLI
CIAL_04-09-19.pdf.  8) No  que  se  refere  ao  item  8,  o  Coordenador  relatou  que  os
encaminhamentos  relativos  à  contratação  do  seguro  para  o  veículo  que  será  destinado  ao
GAECO e foi licitado na fase de execução do Convênio nº 14/2016, firmado com o Ministério
da Justiça, estão sendo acompanhados pela Coordenação do Projeto Semear. 9) No que se refere
aos  Informes Gerais, o Coordenador fez alusão às atividades promovidas pela Coordenação
listadas  nos subitens  9.1  a  9.5 da  pauta  da  reunião.  10)  Deliberações
finais/Propostas/Conclusões: Ultimadas as exposições e discussões, o Comitê do Ministério
Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas deliberou pela adoção das seguintes
providências:  i) criação de três Comissões, a saber:  1) Comissão de Prevenção e Controle
Social, composta pelos membros do Comitê representantes das áreas de Defesa dos Direitos
Humanos,  Educação,  Infância  e  Juventude  e  do  CAEx;  2)  Comissão  de  Atendimento,
Reinserção Social e Tratamento, composta pelos membros do Comitê representantes das áreas
da Saúde, Criminal, de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, de Combate à Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Infância e Juventude, do Centro de Apoio Técnico à
Execução – CAEx e do CAOP Cível, dividida em duas subcomissões: 2.1) Subcomissão do
Projeto-Piloto de Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, integrada por representantes
das áreas da Saúde, Infância e Juventude e do CAEx e 2.2) Subcomissão do Projeto-Piloto de
Justiça Integral Sistêmica / Comarca Terapêutica, composta por representantes das áreas da
Saúde, Criminal, da Infância e Juventude, de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher e do CAOP Cível, que também atuará em relação ao fortalecimento dos Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS-AD; 3) Comissão de Repressão, composta por
membros do Comitê representantes da área Criminal e do GAECO, responsável pelos temas dos
leilões de bens apreendidos em decorrência do crime de tráfico de drogas, de desarticulação
econômica do tráfico / inteligência interna e de repasse direto dos valores do Fundo Nacional
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Antidrogas  –  FUNAD  para  os  Fundos  Estadual  e  Municipais  de  Políticas  Públicas  sobre
Drogas,  bem  como  pelo  agendamento  de  reuniões  específicas  entre  os  integrantes  de
referidas  Comissões  e  Subcomissões  até  a  próxima  reunião  ordinária  do  Comitê  de
Enfrentamento às Drogas, visando à definição de um plano de ação para cada uma delas; ii)
criação  do  Comitê  Gestor do  projeto  de  desenvolvimento  da  plataforma  multicanal
(aplicativo) voltada à população paranaense que contribua para a prevenção às drogas, ofereça
informações  de utilidade  pública e material  de apoio qualificados sobre o tema,  bem como
promova a articulação de uma rede informal de apoio, formado pelas Subprocuradorias-Gerais
de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos,  de  Planejamento  Institucional  e  Jurídicos  -
SUBPLAN,  SUBADM  e  SUBJUR,  e  pela  Coordenação  do  Comitê  de  Enfrentamento  às
Drogas;  iii) encaminhamento,  ao  Governador  do  Estado  do  Paraná,  de proposta  de
transferência da política estadual sobre drogas e do CONESD/PR para a estrutura da
Secretaria da Justiça, Família e Trabalho;  iv) apresentação, à Administração Superior do
Ministério  Público,  de  proposta  de  formação/atualização dos  servidores  técnicos  da
Instituição na  área da drogadição,  mediante a indicação do(s) curso(s) disponível(is)  e a
solicitação de custeio do  curso  escolhido  para  integrantes  do  Ministério  Público  que
concluírem a formação; e v) pelo agendamento da próxima reunião ordinária do Comitê de
Enfrentamento às Drogas de acordo com o calendário fixo aprovado pelo Colegiado, no mês
de junho de 2019, a partir das 9h30min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e
eu,  ____________ Letícia  Soraya  de  Souza  Prestes  Gonçalves,  Assessora  Jurídica  da  PGJ,
lavrei a presente ata.

Guilherme de Barros Perini 
 Promotor de Justiça

Coordenador do Comitê do Ministério Público do Estado do Paraná de Enfrentamento às
Drogas e do Projeto Estratégico Semear – Enfrentamento ao Álcool, Crack e Outras Drogas

Titular na 5ª Promotoria de Justiça de Campo Largo
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