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Regras especiais de procedimento para Regras especiais de procedimento para Regras especiais de procedimento para Regras especiais de procedimento para oooo    

Conselho SulConselho SulConselho SulConselho Sul----Americano sobre o Problema Americano sobre o Problema Americano sobre o Problema Americano sobre o Problema 

Mundial das Drogas (CSPMDMundial das Drogas (CSPMDMundial das Drogas (CSPMDMundial das Drogas (CSPMD----UNASUL)UNASUL)UNASUL)UNASUL)    

    

1.1.1.1. RepresentaçõesRepresentaçõesRepresentaçõesRepresentações    

As representações serão compostas por duplas, ou seja, cada Estado-membro será 
representado por dois delegados de uma mesma delegação, a saber: um chefe de Estado ou 

de Governo e um(a) ministro(a) de Relações Exteriores ou de órgão correlato. 

 

2.2.2.2. A secretariaA secretariaA secretariaA secretaria----geralgeralgeralgeral    

2.1 A Mesa ocupará o papel de secretaria-geral, com a função de trazer aos 

representantes do CSPMD todas as comunicações dos Estados-membros e 
orgãos da UNASUL em relação a qualquer matéria relevante. Além disso, a 

Secretaria proverá suporte logístico e técnico para as discussões do CSPMD, 
providenciando ao Conselho qualquer documento, formal ou informal, sob 

qualquer matéria relevante ao debate. 

2.2 É de inteira responsabilidade da secretaria-geral a moderação dos debates, 

assim como todas as implicações que estes possam ter, tais como contagem de 
votos e a palavra final acerca de questões procedimentais. 

2.3 As decisões finais da secretaria-geral durante as sessões são irrevogáveis. 

 

3.3.3.3. DebatesDebatesDebatesDebates    

3.1 As discussões no CSPMD ocorrerão por meio de um debate moderado, no qual 

os delegados que desejem se pronunciar deverão levantar suas placas, sendo a 
escolha a ordem de pronunciamento uma discrição da secretaria-geral.  

3.2 Há a possibilidade de uma moção para consultas, que funciona da mesma 
maneira e tem os mesmos efeitos que a moção para debate não moderado.  

3.3 As moções aceitas pelo CSPMD são as seguintes, em ordem de precedência: 

3.3.1 Moção para adiamento da sessão; 

3.3.2 Moção para consultas; 

3.3.3 Moção para fechamento do debate; 
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3.3.4 Moção para introdução de rascunho de Plano de Ação ou rascunho de 

Projeto de Cooperação; 

3.3.5 Moção para introdução de emenda (apenas para rascunho de Plano de 

Ação); 

3.3.6 Moção para divisão da questão (apenas para rascunho de Plano de 

Ação); 

3.3.7 Moção para votação por chamada. 

 

4.4.4.4. Participação nas deliberações do CSPMDParticipação nas deliberações do CSPMDParticipação nas deliberações do CSPMDParticipação nas deliberações do CSPMD    

Se algum membro do CSPMD desejar convidar um indivíduo ou representante de uma 
organização ou governo para participar das deliberações do Conselho (sem direito de 

voto em questões substanciais), ele deverá submeter um pedido escrito à secretaria-
geral, que perguntará se algum membro do Conselho se opõe ao convite. Se não houver 

objeções, o convite será emitido. 

 

5.5.5.5. DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos    

5.1 Plano de Ação 

5.1.1 O plano de ação pautará as diretrizes básicas para o enfrentamento da 
problemática das drogas que o Conselho abordará durante todas as 

sessões da reunião (modelo em anexo).  

5.1.2 A introdução de um Plano de Ação exige no mínimo cinco signatários. 

Apenas um único Plano de Ação poderá ser aprovado.  

5.2 Projetos de cooperação 

5.2.1 Projetos de Cooperação poderão ser desenvolvidos dentro de qualquer 
área relacionada ao problema mundial das drogas, por exemplo: um 

projeto comum de programas de prevenção antidrogas, elaborado 
conjuntamente entre vários países com o intuito de melhorar o problema 

da demanda (modelo em anexo).  

5.2.2 A introdução de Projetos de Cooperação exige no mínimo cinco 

signatários. Mais de um projeto de cooperação pode ser introduzido e 
aprovado. 

5.2.3 Os Projetos de Cooperação não passarão pelo processo de emendas e 
nem divisão da questão; dessa forma, os delegados deverão negociar 

com todos os Estados-membros para que eles estejam de acordo com o 
projeto, que poderá aprovado. 
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6.6.6.6. Votações para procedimentos substantivosVotações para procedimentos substantivosVotações para procedimentos substantivosVotações para procedimentos substantivos    

6.1 Direito a voto 

6.1.1 Cada representação do CSPMD tem direito apenas a um voto por 
questão, sendo necessário que ambos os delegados representantes de 

um mesmo país entrem em acordo antes de votar. 

6.2 Procedimentos substantivos, nomeadamente rascunhos de Projeto de 

Cooperação, rascunhos de Plano de Ação, emendas e divisão da questão 
somente serão aprovados via consenso. Nesses casos, moções de votação por 

chamada sempre estarão em ordem. 

6.2.1 O consenso é definido pelo voto afirmativo de pelo menos nove dos 12 

(doze) Estados-membros, podendo haver, no máximo, três abstenções. A 
apresentação de um voto negativo anulará a decisão por completo. 

 

7. EmendasEmendasEmendasEmendas 

7.1 Emendas propostas por todos os signatários de um rascunho de Plano de Ação 
serão consideradas amigáveis e automaticamente aceitas pela secretaria-geral. 

7.2 Emendas propostas por uma parte dos signatários serão consideradas não-
amigáveis e requererão o procedimento padrão de consenso para serem 

aprovadas. 

7.3 Para uma emenda ser introduzida, exigem-se pelo menos três assinantes. 
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

    

Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 Anexo 1 ––––    Modelo Modelo Modelo Modelo de de de de Plano Plano Plano Plano de de de de AçãoAçãoAçãoAção    

 

1. Antecedente 

Os(As) chefes de Estado e de Governo, juntamente com os seus respectivos 

ministros(as) de Relações Exteriores ou órgãos correlatos, na reunião extraordinária do 

dia 4 de maio de 2010, celebrada em Los Cardales, Argentina, decidiram aprovar o 

“Estatuto do Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial das Drogas”, do qual 

se derivam as seguintes atividades consignadas no presentes plano de ação. 

2. Linhas de ação por âmbito de competência 

2.1 Redução da demanda 

a. Promover a realização de estudos e investigações científicas que considerem as 

situações de vulnerabilidade e fatores de risco e proteção, na população em 

geral e grupos específicos, para a formulação e execução de programas de 

prevenção, atenção, tratamento, reabilitação e inclusão social. 

2.2 Medidas de controle 

a. Promover o intercâmbio e realização de estudos e investigações de caráter 

institucional e acadêmico que fortaleçam os mecanismos de controle para a 

redução do tráfico ilícito de drogas. 

b. Fortalecer o intercâmbio de informação e coordenação das atividades de 

inteligência entre os Estados-membros com ênfase no enfrentamento de grupos 

organizados de operação transnacional, vinculados ao comércio ilícito de 

drogas. 

3. Mecanismo de financiamento 

Uma vez entrando efetivamente em vigor o Tratado Constitutivo da UNASUL, as 

atividades conjuntas contidas no presente plano de ação serão financiadas de acordo 

com o previsto na disposição 01/2010 do Conselho de Delegados da UNASUL, do dia 7 

de julho de 2010. 

4. Vigência e avaliação do plano 

O presente plano de ação terá uma vigência de 5 (cinco) anos a partir de sua aprovação 

com uma avaliação de meio termo, sujeito ao estabelecido no item 4. 

 

Países signatários: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela. 
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Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 2 ––––    Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de pppprojeto rojeto rojeto rojeto de de de de ccccooperaçãoooperaçãoooperaçãoooperação    

 

Título: Cooperação Brasil – Comunidade Andina para educação preventiva antidrogas. 

Países responsáveis: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. 

Países corresponsáveis: Argentina, Chile e Uruguai. 

Objetivo: Este projeto tem por objetivo atender a necessidade do continente Sul-americano de 

padronização das políticas nacionais que buscam a redução da demanda por drogas. A ideia base 

é desenvolver um fórum de discussão que envolva especialistas nas áreas de educação, saúde e 

comunicação de todos os Estados-membros deste projeto para que possam desenvolver 

conjuntamente novas formas de educar e conscientizar a população acerca do problema das 

drogas. Entretanto, este projeto deverá focar principalmente em crianças e jovens em situação 

considerada de alto risco e acontecerá por meio da reunião física e virtual desses especialistas 

durante certo período de tempo. 

Benefício do projeto para o continente: Espera-se alcançar uma redução da demanda por 

drogas ilícitas, principalmente por menores de idade, uma vez que haverá uma drástica melhora 

nos programas de educação preventiva, já que ela será elaborada por profissionais que se 

encontram entre os melhores especialistas de toda América do Sul. 

Funções dos países corresponsáveis: Argentina ficará responsável por fornecer os espaços 

físicos das reuniões em seu país; Chile e Uruguai, além de pesquisarem pelos especialistas mais 

bem conceituados de todas as áreas supracitadas, também arcarão com os custos de transporte e 

hospedagem dos acadêmicos no Estado argentino. 

Divisão das funções: Bolívia e Brasil ficarão responsáveis pela organização da agenda dos 

participantes do fórum de discussão e pela elaboração do material de consulta de base para 

todos, uma vez que é necessário demonstrar a situação atual de cada Estado no tema de políticas 

preventivas. Colômbia, Equador e Peru deverão coordenar a participação dos palestrantes-chave 

para exposição dos problemas cruciais que serão enfrentados, além de arcar com os custos para 

participação dos palestrantes. 

Prazo para conclusão: setembro de 2015. 

Países signatários: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. 

 

 


