Ao Excelentíssimo Senhor,
Ministro de Estado da Cidadania
Deputado Federal João Inácio Ribeiro Roma Neto,
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Congratulamos pela sua nomeação como Ministro da Cidadania, desejamos sucesso e,
desde já, colocamo-nos à disposição para ajudar no que for necessário.
A Associação Psiquiátrica de Brasília – APBr, representa os interesses da psiquiatra no
DF há mais de 62 anos. Dentre os temas relacionados à saúde mental, a APBr possui
destacada atuação na área de dependência química e acompanhou, nas últimas
décadas, o avanço dos problemas relacionados ao crescente consumo de substâncias
psicoativas, creditando tal situação calamitosa, em grande parte, à política de drogas
então vigente.
Contudo, a partir de 2019, com a nova gestão no governo federal verificou-se
importantes mudanças em relação ao tema. Destacamos a acertada decisão de criação
da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às drogas - SENAPRED, vinculada ao
Ministério da Cidadania, com atribuição específica de condução das políticas que visa a
prevenção ao consumo de drogas, bem como a oferta de cuidados, tratamento e
reinserção social de usuários e dependentes.
Nesse contexto, tem-se também a instituição da nova Política Nacional sobre Drogas,
aprovada pelo Decreto no 9.761/2019, que deu claro redirecionamento nessa política,
com foco na promoção da abstinência, na intersetorialidade e transversalidade na
ação governamental.
O Secretário Dr. Quirino Cordeiro, juntamente com toda equipe da SENAPRED, tem
sido protagonista desde a concepção, assim como na implementação dessa nova
política, que representa verdadeira ruptura com a política anterior.
Acrescentamos que o Secretário Dr. Quirino Cordeiro, comandou grandes mudanças
na Política Nacional de Saúde Mental, enquanto Coordenador Nacional de Saúde
Mental, do Ministério da Saúde e na SENAPRED.
Assim considerando o excelente e competente trabalho, tanto técnico como de gestão
da nova Política Nacional sobre Drogas no âmbito da redução da demanda, a cargo da
SENAPRED, pedimos a manutenção do Dr. Quirino Cordeiro, como Secretário Nacional
de Cuidados e Prevenção às Drogas, bem como de toda equipe da SENAPRED.

Aproveitamos para reiterar nosso compromisso e apoio para a continuidade do bom
relacionamento, diálogo e cooperação mútua que temos com este Ministério e com a
SENAPRED.

Brasília, 15 de fevereiro 2021.

Renata Nayara Figueiredo
Presidente - APBr

