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ATA Nº 003/2021 

Às oito horas e quarenta minutos do dia quatorze de abril de dois mil e vinte um, os 

membros do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, em atendimento ao 

item seis do memorando nº. 005/2020 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o qual regula-

menta o Decreto Governamental nº. 4942/2020, acerca da prevenção à disseminação do COVID-19, 

os conselheiros reúnem-se via aplicativo Google Meet para a terceira reunião de trabalho do biênio 

2021/2022. O Sr. Presidente dá início ao primeiro ponto de pauta com votação da última ata, a qual 

foi aprovada por unanimidade. No segundo item de pauta trata-se das lives temáticas realizadas men-

salmente pelo conselho, que será organizada pelo CRP e UFPR, porém como os conselheiros ainda 

não estavam presentes na reunião, passou-se para o terceiro ponto da pauta que trata do “Junho Pa-

raná sem Drogas”. Com a palavra o Sr Presidente coloca que a data limite para finalização do crono-

grama e entrega dos temas para o Junho Paraná sem Drogas será 12 de maio de 2021, passando a 

palavra para secretária executiva para fazer a leitura da programação que foi sugerida pela comissão 

organizadora. A Conselheira Helena informa que a data de início das atividades será no dia 01 de 

junho de 2021 com a mesa de abertura e palestra oficial com o Dr Ronaldo Laranjeira e lançamento 

dos vídeos vencedores do concurso, sendo aprovado por todos/as os/as conselheiros/as. Continua, 

sobre a mensagem do CONESD relacionado a saúde mental para a sociedade paranaense neste mo-

mento de pandemia, onde Dr Renato sugere ser feita por um/uma médico/a. A Conselheira Drª Ma-

ristela pede a palavra e questiona se já foi escolhido o tema para o Junho Paraná sem Drogas e sugere 

o tema “solidariedade”, apontando que temos que fazer a interface entre álcool e drogas e pandemia. 

A Conselheira Danielle concorda com o tema solidariedade, no entanto o Conselheiro Soavinski su-

gere o tema Saúde Mental, Solidariedade, prevenção é vida, #prevençãoévida. A Conselheira Nazah, 

suplente do CRM pede a palavra e coloca que considera importante esta ação para a população, pois 

hoje as pessoas estão focadas somente na doença e na maioria das vezes estão se apoiando ao consumo 

de álcool, medicação e precisamos de um apoiar o outro. A Conselheira Danielle sugere o tema: Saúde 

mental em tempos de pandemia: desafios e perspectivas. O Conselheiro Marco Antônio Bessa sugere 

retirar desafios e perspectivas, pois fica muito amplo o tema. O Presidente sugere como tema: Saúde 

mental, prevenção e solidariedade, já o Conselheiro Fábio Lopes sugere como tema Saúde mental em 

tempos de pandemia.  O Conselheiro suplente da ACP Marcelo Mikosz Gonçalves sugere como tema: 

O impacto da falta de solidariedade na saúde mental em tempos de pandemia. Por fim o Presidente 

propõe como tema: Saúde mental e prevenção em tempos de pandemia, que foi aprovado por todos 

e todas. O Conselheiro Fábio pede a palavra e questiona o tema “Junho Paraná sem Drogas”, coloca 

que em algum momento terá que ser enfrentada esta questão, em alguma gestão, que o Conselho é o 
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espaço de debate da política pública, o Presidente tomando a palavra se posiciona dizendo 

que posteriormente iremos discutir está lei. A Conselheira Maristela pede a palavra e so-

licita que devemos buscar suporte de alguma empresa de marketing para ajudar na gra-

vação destes vídeos e sugere que todos/as devem participar gravando vídeos. O Presidente com a 

palavra sugere que o envio dos vídeos sejam até a data de 12 de maio de 2021, com tempo de gravação 

de 30 segundos a 1 minuto, com temas relacionados. Dando continuidade a Conselheira Helena expõe 

sobre o Seminário da UNINTER em parceria com o CONESD com data definida para 07 à 11 de 

junho de 2021, sendo a abertura no dia 07 de junho às 18h30min com a participação da área do Direito. 

O Presidente pede a palavra e destaca que as mesas terão a participação dos Conselheiros/as por áreas, 

ficando o dia 08/06 para a área de Segurança Pública, 09/06 área da Saúde, 10/06 com o Serviço 

Social e 11/06 a área da Psicologia, proposta sendo aprovada por todos e todas. A Conselheira Helena 

reforça sobre a live dos/as conselheiros/as relatando que as pessoas terão uma semana para informar 

o interesse em participar e enviar os temas para compor a programação. Na sequência a Conselheira 

ainda com a palavra informa sobre o Seminário de Justiça Terapêutica previsto para o dia 26 de junho 

de 2021. O Presidente faz uma breve explanação sobre os objetivos do seminário, o Vice Presidente 

pede a palavra e sugere o Desembargador Dr Laurindo para falar sobre Justiça Restaurativa. A Con-

selheira Helena fez vários apontamentos sobre a importância deste seminário e o Conselheiro Dr 

Guilherme complementou, fazendo considerações que o foco precisa ser na Justiça Terapêutica com 

interface com a Justiça Restaurativa e que este seminário será a finalização do evento do Junho Paraná 

sem Drogas. A Conselheira Simone pede a palavra e informa que consultou a Secretaria de Educação 

que ficará responsável por gravar os vídeos, desta forma a Conselheira ficou com a atribuição de 

organizar esta ação e que cada conselheiro/a que forem fazer as gravações deverá entrar em contato 

com a mesma. O Conselheiro Marco Bessa pede a palavra e destaca que organizará a live do Junho 

Paraná sem Drogas com o tema Adolescência e Drogas. A Conselheira Maristela no uso da palavra 

informa que já solicitou para todas as Regionais de Saúde do Estado do Paraná a programação das 

atividades relacionadas a área para o mês de junho. A Conselheira Simone relata que neste ano não 

será possível realizar as rodas de conversa com os/as alunos/as em função da pandemia, desta forma 

Dr Renato pede a palavra e destaca que irá oficiar o Secretário de Educação para a divulgação dos 

vídeos de prevenção vencedores do concurso durante as aulas remotas. A Conselheira Maria Cristina 

no uso da palavra coloca que pode articular com as escolas do SESI para apresentação dos vídeos. 

Dando prosseguimento, a Conselheira Danielle pede a palavra e solicita a discussão da live do mês 

de abril, que é o segundo ponto de pauta, alegando que terá que se ausentar da reunião às onze horas. 

A Conselheira coloca como sugestão de tema a discussão do Projeto de Lei 399 e que esta live está 

sendo organizada pela UFPR e CRP, destacando que precisamos discutir não só o PL, mas também 
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trazer usuários, inclusive de medicamentos, noção do antiproibicionismo e que o Conse-

lho tem o dever de trazer este debate, reforçando a temática da nocão do antiproibicio-

nismo e PL 399. O Conselheiro Dr Renato pede a palavra e faz considerações sobre o PL 

399, questionando se a live contempla dois palestrantes para se contrapor a favor ou contra ao PL, no 

que o Conselheiro Dr Guilherme faz considerações sobre a importância do debate, inclusive em outros 

espaços como as Universidades. A Conselheira Danielle sugere nesta live um representante da socie-

dade civil, um representante da comunidade jurídica, um representante da comunidade de saúde e um 

mediador que pode ser indicado pelo CONESD. Após várias discussões ficou definido duas propostas 

de tema, sendo, PL 399 e Antiproibicionismo, que foi colocado para votação dos Conselheiros/as 

conforme segue: votaram a favor do PL 399 os/as representantes das seguintes categorias – CRESS, 

SEED, DEPEN, SESA, SEJUF, CRM, MPPR, DPC, FIEP, UFPR, CRF, OAB, CRP. Votaram a favor 

do tema Antiproibicionismo a SESP, e ressaltamos que a ACP não se manifestou neste momento de 

votação. Desta forma ficou definido como tema para a Live: PL 399 e neste momento o Conselheiro 

Dr Renato, vice-presidente deste Conselho solicita ao Conselheiro do CRP e a Conselheira da UFPR 

que assim que tiverem definido os nomes dos/das palestrantes que repassem para apreciação da Pre-

sidência do CONESD para ciência e aprovação pelos Conselheiros, lembrando que houve uma vota-

ção de uma nota de repúdio por este Conselho ao PL 399/2015 e que o CONESD é um colegiado e 

que representa várias categorias, com diferentes pensamentos e que temos que contemplar a todos. O 

Conselheiro Fábio e a Conselheira Danielle ficaram de repassar as informações e se manifestaram 

dizendo que no início da live deixarão bem claro que a exposição dos conteúdos pelos palestrantes 

não representará a opinião/visão específica do CONESD. A Conselheira Helena prossegue com os 

informes da programação do Junho Paraná sem Drogas destacando sobre as mensagens nos outdoors 

das praças de pedágio, onde que Dr Renato informa que já enviou ofício para as Concessionárias de 

Pedágios requerendo esta solicitação. Continuando a Conselheira fala da integração das ações que 

serão desenvolvidas nos municípios no mês de junho, ao calendário do CONESD, das mensagens de 

celebridades sobre prevenção às drogas para divulgação nas redes sociais, destaca ainda o Curso de 

atualização e tratamento para dependência química, específico para profissionais da medicina, que 

será ministrado pelo Dr Marco Bessa no dia 19 de junho de 2021. Relata sobre a previsão de uma 

reunião com SENAPRED, PRF, DETRAN e MADD BRASIL para evento no Junho Paraná sem Dro-

gas, como também sobre as parcerias confirmadas com as instituições ABEAD, Abramd Sul, Free-

mind. Passando para o quarto ponto da pauta, o Presidente repassa os informes sobre o curso de 

Capacitação que está sendo organizado, com a proposta de dez aulas, sendo uma hora para cada en-

contro e que será realizado pelo NIEP/UFPR. Seguindo para o quinto ponto da pauta, o Presidente 

apresenta a proposta da realização da Conferência Estadual sobre Drogas para o primeiro semestre 
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do ano de 2022. O Conselheiro Dr Renato pede a palavra e relata que já teve uma reunião 

com o Sr Daniel, responsável pelo orçamento da SESP, para assegurar recursos para rea-

lizar a Conferência, mas que o CONESD deverá encaminhar o Plano de Trabalho até 

início de julho para garantir os recursos. Informa ainda que no dia seguinte terá uma reunião com os 

Conselhos Municipais sobre Drogas para alinhamento do tema e outros encaminhamentos. O Presi-

dente toma a palavra e fala da necessidade de montar uma comissão para organizar a conferência e 

sugere a indicação da Professora Araci para contribuir na organização, ficando desta forma a comis-

são composta pelos membros representantes da OAB, SESP, CRESS, CRP, FIEP, SEJUSF, SEED e 

SESA, com agendamento da reunião para iniciar o debate no dia 30/04/2021 às 10h:00. Prosseguindo 

para o sexto ponto de pauta, o Presidente fala da demanda do Ministerio Público do Trabalho quanto 

a fiscalização da entidade Casa de Apoio Belém e que irá fazer a fiscalização juntamente com a Ser-

vidora Ana do NEPSD. O sétimo ponto trata dos informes do CRP quanto a verificação da exigência 

de cadastro de CT no CONESD, onde o Conselheiro Fábio relata que o CRP está cumprindo uma 

Resolução Federal nº 13 de 24 de julho de 2019, sobre este cadastamento e que no artigo 4º trata da 

inscrição de pessoa jurídica no registro de cadastro dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. O Con-

selheiro pontua que o Conselho Federal de Psicologia entende que esta Resolução precisa ser cum-

prida, portanto precisa deste cadastro. Após discussão o Conselheiro Dr Renato e o Presidente enten-

dem que não é competência do CONESD fazer este cadastro. Dr Renato orienta que devemos respon-

der que não é competência do CONESD e o Presidente aponta ainda que o CONESD pode ter impli-

cações jurídicas quanto a esta questão. Passando para o oitavo ponto de pauta quanto aos informes 

do NEPSD, o Conselheiro Dr Renato assume a palavra e informa sobre as palestras virtuais que o 

NEPSD estão realizando e estão recebendo retornos positivos com elogios. Informou sobre a Frente 

Parlamentar de Drogas que está há um mês tentando contato com o parlamentar e que não está con-

seguindo, não sabe se houve algum problema, mas que continuará tentando. Relatou sobre a reunião 

da Comissão Bipartite cujo objetivo é integrar ações federal e estaduais e que estão em fase final da 

elaboração do Plano Nacional sobre Drogas que será avaliado a cada quatro meses. Informou sobre 

o lançamento do curso EAD para gestores estaduais e municipais para aplicação de políticas sobre 

drogas. Reforça mais uma vez que o Núcleo está correndo atrás de recursos para a realização da 

Conferência; que o Plano Estadual de Políticas sobre Drogas está em tramitação e que o Núcleo fez 

os ajustes no cronograma e está acompanhando. Menciona novamente sobre o ofício para as conces-

sionárias de pedágios para exibirem mensagens no Junho Paraná sem Drogas. Destaca que o concurso 

de vídeos foi aprovado contrato para confecção e caso as salas de cinema estejam abertas serão pas-

sados, caso contrário terá que ter parceria com as escolas para repassar os vídeos de prevenção. O 

nono ponto de pauta trata dos informes gerais, onde o Presidente mencionou sobre o aplicativo para 
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acompanhamento de dependentes químicos, que não foi possível o responsável participar 

da reunião, que ficará para a reunião do mês de maio para fazer esta apresentação aos 

Conselheiros/as. Prosseguindo expôs sobre um documento endereçado ao CONESD que 

trata de um convênio do município de Curitiba com o Tribunal de Justiça do Paraná sobre o repasse 

de drogas para treinamento de cães da Guarda Municipal. O Conselheiro Italo fez considerações que 

esta demanda chegou para a Polícia Civil e que encaminharam para a Corregedoria para manifestação. 

O Presidente indica que o Conselheiro Italo fique como relator desta demanda, não havendo oposição 

quanto a relatoria. Dr Renato assume a palavra e sugere uma reunião com o Secretário Municipal da 

Defesa Civil, inclusive conversar com o responsável por este treinamento para entender melhor esta 

questão para que o CONESD possa tomar um posicionamento. Informa ainda que o documento foi 

encaminhado por e-mail para todos/as os/as Conselheiros/as. Passando para o último ponto da pauta 

o número dez, fica em aberto para a Palavra dos Conselheiros/as. O Conselheiro Dr Renato requer 

mais uma vez os nomes dos/as participantes da Live para ser levado a análise da Presidência e para 

aprovação dos Conselheiros. Não havendo mais nada a tratar o Presidente agradece a participação de 

todos e todas e a reunião dá se por encerrada às 11h50min, do que eu, Helena Maria Ramos dos Santos, 

Secretária Executiva lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por mim e pelo Presidente 

deste Conselho. 
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