
 
ATA DE REUNIÃO 

Data  10/04/2019 Horário de Início 9:20 Horário de Término 11:40 

Local Sesp. R. Dep. Mário de Barros, 1290 – 4 Andar, Centro Cívico, Curitiba 

Conselheiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Caroline Arns da Santa Cruz – FIEP 

• Carlos Augusto Weber – OAB PR 

• Diego P. Machado – DEPEN 

• Fabia Teixeira F. Pinhais – MPPR 

• Flavia Caroline Figel – SESA 

• Guilherme de Barros Perini – MPPR 

• Helena Maria Ramos dos Santos – CRESS PR 

• Italo Biancardi Neto – DPC 

• Josiel Pereira – COMPACTA 

• Luiz Carlos Hauer – OAB PR 

• Luis Carlos Z. Ciruelos – ACP PR 

• Marcelo Kimati Dias – UFPR 

• Maria Lucia Gomes – ACP PR 

• Regina Celia Vitorio – SEED PR 

• Renato Bastos Figueroa – DEPSD 

• Ricardo Teixeira Casanova – DPC 

• Semiramis Maria Amorim Vedovatto  - CRP PR 

• Simone Carina Baroni – SEED 

• Sueli Maria Borges – FEPACT 

• QOPM Mario Jroge Lopes PMPR 

• Vanderlei Martins de Oliveira FEPACT 
*Cap.  Alfredo Euclides Dias Neto – PMPR ( em substituição ao 
Major Peronvano) 
Visitantes: Ana Alicie Santos Bueno – DEPSD 
                     Francisco Esteves Neto – DEPSD 
                      Jose Augusto Soavinski – DEPSD 
        

 
 

Pauta 1. Leitura e Aprovação das atas: última Ata do Biênio 2017/2019 e ata de 
eleição 

2. Apresentação e aprovação do Calendário 2019 
3. Formação de Comissão Especial 
4. Formação das Comissões Permanentes 
5. Organização do evento: Junho - Paraná sem Drogas. Lei 1921/17 

 
6. Informes  

Justificaram ausência Sr. Altieres Frei e sr. Amilton 

O Sr. Renato Figueiroa conduziu  os trabalhos saudando os presentes e solicitando inicialmente 

que todos se apresentassem. A relatoria foi realizada pela vice presidente Sra. Semiramis. Foi 

entregue aos presentes os seguintes materiais: decreto 1797/2015 , Regimento Interno do 

CONESD e a Lei 19121/17 que disciplina o mês Junho Paraná sem Drogas. 

 



 
1. Discussões do assunto 1 

Realizada a leitura das atas da data de 20 de março que foi aprovada e em seguida 

realizada a leitura da ata da eleição da mesa diretora que foi aprovada. 

 

2. Discussões do assunto 2 

Deliberações:  

- Apresentado a questão do calendário anual e deliberado que será mantido as  

reuniões sempre na segunda quarta feita de todo mês -  Aprovado 

- Proposto a possibilidade de realizar reuniões itinerantes para conhecer as entidades 

partícipes do conselho, devendo a entidade interessada, manifestar-se com antecedência para 

que a reunião mensal possa ocorrer em sua sede – Aprovado 

- Proposto a criação de um novo grupo de Whatssapp entre os novos conselheiros do 

Conesd, visando facilitar a comunicação – Aprovado  

Encaminhamentos:  

Manter as reuniões segunda quarta feira do Mês. 

As entidades devem comunicar a possibilidade de realizar reuniões itinerantes.  

Passado lista para inclusão de números de telefone para criação do grupo 

3. Discussões do assunto 3 

Deliberações: Sr. Renato coloca da necessidade de atualização do decreto 1797/2015, aponta 

que 4 entidades não responderam aos ofícios encaminhados que seria Associação Municípios 

do Paraná, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do PR, Associação Médica do Paraná e 

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. A ideia é reformular o decreto para 

retirada e ou inclusão de entidades, mantendo-se a paridade.  

Encaminhamentos: 

Aprovada a formação da comissão com as seguintes entidades: MPPR, OAB, COMPACTA, 

FEPACT, FIEP, ACP PR e DEPESD. 

A Comissão deverá ter coordenador e relatoria e tentará para a próxima reunião trazer esboço 

de decreto para apreciação. 

Será feito um grupo de whatssapp para dar agilidade aos trabalhos. 

4. Discussões do assunto 4 

Deliberações: Apontado a necessidade de formar as comissões permanentes, segundo o artigo 

16 do Regimento Interno – I Prevenção, II Tratamento, Recuperação e reinserção social, III 

Redução de Danos sociais e á saúde, IV redução de oferta e V estudos, pesquisas e avaliações. 



 
O objetivo é ver o que cada comissão já fez na gestão passada, apresentar o que foi feito nas 

próximas reuniões , atualizar e agregar material para construção do plano estadual de drogas, 

que é um pedido do atual secretário. O Plano deverá ser construído em cima dos trabalhos das 

comissões. É importante que todos participem e por isso foi solicitado que nesta reunião 

viessem titulares e suplentes para que todos contribuam. Foi relembrado que poderão ter 

pessoas ligadas a entidade que não são conselheiros que poderão participar nas comissões 

desde que comunicado ao presidente do CONESD e plenário. As comissões segundo o 

regimento deverão ser presididas por um conselheiro. Também foi dado orientação para que 

as comissões não ficassem tão inchadas. Aprovado a formação das comissões e feito 

levantamento dos participantes. As comissões terão tempo hábil para apresentar relatório e 

no decorrer de 2019 deverá ser elaborado Plano Estadual.  

Encaminhamentos:  

Comissões formadas 

I _ Prevenção PM, ACP, MPPR, FIEP, SEED, SESA , COMPACTA, OAB 

II – Tratamento: FEPACT, COMPACTA, CRP PR,  DEPEN, SESA, UFPR, 

III – RD – CRESS, CRP, COMPACTA, ACP 

IV – Red. Oferta: PC, ACP, DEPEN, UFPR, PM 

V- Estudos – UFPR, OAB, SEED, ACP, SESA, CRESS , PC, COMPACTA  

Nas próximas reuniões as comissões deverão apresentar o levantamento. 

5. Discussões do assunto 5 

Deliberações:  Sr. Renato faz um rápido resumo do evento Paraná sem Drogas – Decreto 

1921/17 , que inicialmente era o PREVIDA – uma semana de junho mas que a partir de 2017 

passou a ser um mês inteiro de ações preventivas. Que o DEPESD realizará o concurso de 

mídias digitais, o qual tem seu regulamento no site. Os ganhadores tem seus vídeos exibidos 

durante todo o mês de junho nas salas de cinema.  Solicita as entidades que pensem em 

elaborar alguma coisa durante o mês ligado a temática. Sugerido que encaminhem material 

para que os Conselhos Municipais possam fazer atividades e fazer levantamento das atividades 

nos conselhos. Também pensando o CONESD em fazer evento com a participação do 

governador (ver agenda) na primeira semana, ter palestra e chamar os conselhos municipais, 

sugerido trazer nome nacional ou nome do paraná. Publico alvo não só os conselhos mas 

todos os 299 municípios do Paraná. Usar a estrutura da SESA para atingir os municípios via 

Regionais de Saúde. Criar uma mesa em que duas pessoas possam apresentar pluralidade do 

tema. CRP fará o congresso da ABRAMD de 5 a 8 de junho.  

Encaminhamentos:  Ver a possibilidade  de data com governandor. Pensar em nomes  e ver 

como qual entidade poderá inserir eventos no mês. Pensar num tema para o mês de junho-

19 



 
 

 

6. Informes: 

Sineide apresenta Força Tarefa Infância Segura que foi instituída pelo TJ em parceria 

com MP e Secretaria Estaduais ,OAB e Conselho Tutelar .Convite para que o Conesd 

participe da Força Tarefa. 

Renato fala sobre projetos junto ao SENAD – ir a Brasília fazer incidências. 

Malu fala da reunião que acontece na ACP toda primeira terça feira do Mês e em 4 de 

junho levar alguém do CONESD para fazer uma fala para os empresários. 

Pity: fala do evento com Barbara Gancia Alcool e violência contra a mulher promovida 

pela OAB. 

 

Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a reunião as 11:40 hs. 

 

 

 


