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Às dez horas e dez minutos do dia vinte e seis 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  regulamenta  o  Decreto

Governamental nº. 4942/2020, acerca da prevenção à disseminação da COVID-19, os conselheiros

reúnem-se via aplicativo Google Meet para a primeira reunião extraordinária de trabalho privada do

biênio 2021/2022. O Sr. Presidente dá início a reunião desejando boas vindas, a todos e todas e

passa para o primeiro ponto de pauta, com submissão da ata da reunião ordinária do dia 14 de Abril

de 2021 para votação, a qual foi aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta trata-se da

votação para aprovação ou não da Live com os nomes e formato sugeridos pelos organizadores CRP

e UFPR, e no item 2 A abriu-se a palavra para o/a Conselheiro/a do CRP ou UFPR explanar sobre

os motivos para realização da Live, porém o Conselheiro do CRP justificou previamente a ausência

na reunião e a Conselheira da UFPR não estava presente à reunião e por outro lado não fez a

justificativa de ausência.  O Presidente dando continuidade passa para o item  2 B fazendo uma

explanação sobre o CONESD e a Live sugerida,  onde brevemente relatou sobre a trajetória do

CONESD, principalmente nestes dois últimos anos, que vem tendo visibilidade perante o Estado e

sociedade, que várias atividades estão sendo realizadas principalmente para integrar o CONESD

com os  Conselhos  Municipais,  destaca  a  credibilidade  que  vem adquirindo,  como  também as

demandas que estão sendo encaminhadas para debates e deliberações. Concluindo a explanação, o

Presidente sugeriu pela não realização da live por considerar não ser o momento mais oportuno e

que a discussão sobre o PL 399 requer uma discussão mais ampliada. Passando para o item 2 C a

palavra fica em aberto para os demais conselheiros e conselheiras, e a Conselheira Rita pede a

palavra e enaltece o breve histórico que o Presidente fez do CONESD e coloca que as lives tem o

aspecto educativo, fala da credibilidade que alcançamos, que sempre tivemos um consenso, nunca

tivemos problemas e que foi solicitado sugestões dos nomes para aprovação. Continuando aponta

que todos nós representamos uma Instituição e fala que ela sabe qual é o objetivo da sua Instituição

e que não concorda que o Conselheiro Luiz Carlos faça os contrapontos. Considera que foi um

desrespeito  com  todos  os  Conselheiros  o  fato  dos  organizadores  não  estarem  participando  da

reunião e deixa claro que sua posição é contra que a live aconteça. O Presidente no uso da palavra

relata que não iria aceitar a participação nesta live. Na sequência a Conselheira Maria Lucia assume

a  palavra  e  diz  que  os  Conselheiros  que  representam  os  órgãos  ligados  a  SESP,  que

consequentemente  seguem a  SESP,  pois  representam o  órgão  governamental  e  reforça  que  ela

representa a ACP e segue os objetivos da entidade. Continuando, questionou a não participação dos

suplentes  dos  órgãos  que  estavam  responsáveis  pela  live  na  reunião.  Solicitou  que  deixasse
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registrado  em  ata  “respeito  as  autoridades

que sempre participaram deste Conselho, em relação as entidades que não tinham uma participação

efetiva” e manifestou-se contra a realização da live. O Conselheiro Dr Renato pede a palavra e

coloca  como  lamentável  a  não  participação  do  CRP e  UFPR,  que  fica  difícil  discutir  sem  a

participação  do/a  Conselheiro/a,  que  a  live  naquele  formato  seria  uma  tentativa  de  firmar  um

posicionamento ideológico, que devemos respeitar as opiniões individuais de cada entidade, mas

que  acima  de  tudo  respeitar  o  posicionamento  já  firmado  pelo  colegiado.  A Conselheira  Drª

Maristela  fala  que  vivemos  num  Estado  democrático  e  nunca  teremos  uma  unanimidade  nas

opiniões e considera a ausência das entidades como desrespeito ao CONESD, que abriram mão do

direito  de  voto.  A Conselheira  Maria  Lucia  pede  a  palavra  e  aponta  que  as  entidades  que  se

ausentaram devem fazer as lives por suas entidades e coloca como questionamento “que será que

esses  representantes  tem  conhecimento  do  que  significa  a  participação,  representação  no

CONESD?” O Conselheiro Weber, suplente da OAB pede a palavra e coloca que quando a gente

fala em democracia, fala em opinião dos outros, que tem que ser respeitadas. A Conselheira Helena

no uso da palavra menciona sobre o ocorrido, relata que se sentiu muito desconfortável com tudo

isto e diz que a democracia possibilita essas divergências de pensamento, mas considera que em

função  do  ocorrido  e  também por  já  estarmos  com o  mês  se  encerrando,  se  torna  inviável  a

realização da  live.  O Presidente  assume a  palavra  e  faz  uma fala  no  sentido  da  ampliação da

discussão do PL, menciona que são várias coisas que precisam ser discutidas, como por exemplo a

questão das associações, o plantio para a produção do cânhamo para confecção de tecido, enfim

após vários apontamentos e passou-se para o item 2 D sobre a votação. Prosseguindo, o Presidente

fez  a  chamada  nominal  dos  órgãos  representantes  presentes  para  a  votação,  sendo que:  CRM,

CRESS,  SESP,  SESA,  ACP,  SEJUF,  DEPEN,  OAB,  DPC,  PMPR,  SEED,  CRF  votaram  pelo

cancelamento da live. Não havendo mais nada a tratar o Presidente agradece a participação de todos

e todas e a reunião dá se por encerrada às 10h57min, 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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