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ATA Nº 003/2022 

Às oito horas e trinta e dois minutos do dia treze de abril de dois mil e vinte e dois, os membros 

do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, em atendimento ao item seis do memo-

rando nº. 005/2020 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o qual regulamenta o Decreto Gover-

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

via aplicativo google Meet para a terceira reunião ordinária de trabalho do biênio 2021/2022. O Sr. Pre-

sidente dá início a reunião dando boas vindas a todos e todas para a terceira reunião ordinária do ano de 

2022 e justifica a ausência de alguns conselheiros/as. O Presidente passa para o primeiro ponto de pauta 

Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 23/02/2022 e ata da Reunião Ordinária de março/2022. 

O Presidente põe em votação a aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 23 de fevereiro/2022, 

perguntando se alguém tem algum questionamento a fazer e não havendo nenhum, a ata foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida põe em votação a aprovação da ata da Reunião Ordinária de 09 de março/2022, 

perguntando se alguém tem algum questionamento a fazer, não havendo nenhum a ata foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente informa que passará para o segundo item da pauta, Convidados da Saúde para 

discussão sobre a administração de medicamentos em CTs. O Presidente informa que houve um engano 

em relação a data para a participação da responsável da saúde, onde o convite constava que a reunião seria 

no dia treze de junho e este erro foi verificado faltando um dia para a reunião, não sendo mais possível a 

participação dos representantes, ficando pré agendada para outra data. O Presidente aponta algumas ques-

tões como critérios diferenciados pelo pessoal da Vigilância Sanitária para a administração de medica-

mentos em CTs. Coloca que gostaria de ouvir a opinião do Conselheiro Marco Bessa, e considera que 

chegou a hora do CONESD tomar um posicionamento sobre está questão e emitir uma nota técnica, para 

que seja divulgada em rede estadual para as CTs. O Presidente solicita ao Conselheiro Marco Bessa para 

se pronunciar, no que a Conselheira Helena informa que o Conselheiro está sem o microfone, e o Presi-

dente pergunta se o mesmo consegue ter acesso ao microfone. Neste momento a Conselheira Helena, faz 

a leitura no chat onde o Conselheiro diz que a prescrição de medicamento é uma atribuição exclusiva 

dos/as médicos/as. O Presidente reforça que vem ocorrendo problemas quanto esta questão, inclusive 

pelas denúncias que vem recebendo de alguns municípios, por isto precisa ter uma nota técnica.  A Con-

selheira Maria Lúcia pede a palavra e diz que quer deixar registrado que Srª Maria Goreti é funcionária 

de carreira da SESA e é diretora da Vigilância Estadual e se encontra em férias neste momento. Coloca 

como sugestão que este Conselho convide alguém da Vigilância do município também para falar sobre 

esta situação das CTs no município de Curitiba. O Presidente com a palavra relata que tem algumas CTs 

que tem o profissional da medicina contratado e outras utilizam o serviço médico do município e é aí que 

ocorre o problema muitas vezes em relação a pessoa responsável em administrar os medicamentos. O 

Presidente diz que aceita a sugestão da Conselheira Maria Lúcia e pergunta aos/as Conselheiros/as se 
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estão de acordo com esta sugestão, sendo acatada por todos/as. O Conselheiro Renato no uso da 

palavra relata que quando a Diretoria estava fazendo o levantamento do número de CTs no Estado, 

começaram a discutir também sobre os critérios para dizer se tal entidade é realmente uma CT, 

pois muitas entidades dizem que são CTs, mas que na prática não são. Neste momento o Presidente dá as 

boas vindas a Conselheira Dulce, representante da UFPR, e passa a palavra para a Conselheira que dá 

bom dia a todos/as e diz que é um prazer estar participando deste Conselho e espera contribuir e que 

também será uma fonte de aprendizagem em todas as participações sociais. O Conselheiro Fábio pede a 

palavra e aponta que é uma prerrogativa do CONESD acompanhar o trabalho das CTs, que precisamos 

saber quantas são, o que vem sendo feito e a despeito desta nomenclatura de CT e que toda instituição 

que presta acolhimento dentro do campo AD são objetos de acompanhamento do CONESD, que faz 

tempo que vem querendo discutir esta questão e que na maioria das vezes a reunião termina e não há 

tempo para aprofundamento desta discussão, por isto sugere a composição de uma Comissão de acompa-

nhamento e fiscalização para dar andamento nesta questão. A Conselheira Rita no uso da palavra coloca 

que pretendia trazer este assunto no item palavra dos conselheiros, mas como veio antes diz que concorda 

com o Fábio quanto a necessidade deste acompanhando. Expõe uma situação em relação aos monitorados 

no Escritório Social, que quando o monitorado é acolhido em uma CT que comunicam o juízo, pois as 

vezes a pessoa está com alguma restrição jurídica, por isto comunicam aos juízes e com esta comunicação 

de que a pessoa está acolhida em uma CT, o juiz até reverte o mandato de prisão. Continuando diz que 

agora tem acontecido de receberem informações de muitas CTs que nunca ouviram falar e isto dá um 

receio de validar esta informação para o juiz, pois teme que vários presos podem se reunir numa casa e 

dizer que é uma CT, então a Conselheira diz que conhece várias, mas ultimamente tem surgido algumas 

que nunca ouviram falar e isto tem gerado um certo receio e medo de fazer os encaminhamentos e prestar 

informações para as Varas de Execução, pois estas entidades podem não estar dentro das normas. Então 

solicita orientação de como proceder perante este fato, como organizar isto e ter informações fidedignas 

para passar para as Varas de Execução. O Presidente com a palavra coloca que estamos com uma situação 

que requer entendimento e necessita da emissão da nota técnica, reporta a denúncia que foi direcionada 

para o CONESD sobre a Casa de Estabilização Psiquiátrica Irmã Dulce, no que a Conselheira Maristela 

registrou no chat que a 2ª Regional de Saúde enviou e-mail com resposta em ofício sobre a inspeção 

realizada nesta instituição, a qual sofreu denúncia de um dos usuários, que foi encaminhado para o CO-

NESD e também foi pauta da reunião ordinária anterior, que o e-mail foi encaminhado no dia doze de 

abril de dois mil e vinte e dois. O Presidente recorda do convênio do Governo Federal com o governo do 

Estado para a fiscalização das CTs, mas que no momento está tudo parado. Coloca que é favorável a 

formação de um grupo composto pelo CONESD, por representantes da OAB, da SESA, dos Direitos 

Humanos, do CRESS, do CRP, representantes de CTs, para realizar a fiscalização e acompanhamento das 

CTs e que precisa percorrer todo o Estado do Paraná, mas tem a questão dos recursos para esta atividade. 
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O Conselheiro Fábio pede a palavra e diz que esta discussão precisa se abrir, como também as 

CTs precisam se abrir para as visitações, que isto garantiria o que elas mesmos dizem, que há uma 

grande diferença entre o joio e o trigo, que precisam estar abertas para a fiscalização, para o con-

trole social e coloca que dinheiro sempre tem, que não vê isto como um impedimento, que o que precisa 

ser visto é o interesse do próprio Estado nesta questão. O Conselheiro Renato pede a palavra e diz que o 

acordo de cooperação técnica para a fiscalização foi feito com o Estado do Paraná, agora em relação aos 

outros Estados se está parada ou não a fiscalização ele não tem conhecimento. A Conselheira Maria Lúcia 

questiona o Presidente quanto tirar uma Comissão para percorrer o Paraná para fazer esta vistoria, coloca 

como sugestão que seja tirada uma comissão e que nas regiões onde tem Conselheiros/as do CONESD, 

que os mesmos possam fazer este trabalho, citando como exemplo Maringá que tem a Conselheira Helena 

e o Conselheiro Fábio, que podem percorrer toda a região com o apoio da Regional de Saúde de Maringá, 

desta forma envolvendo a Vigilância, com o apoio da Regional de Saúde, que no Conselho Estadual de 

Saúde ocorre assim. Destaca que nas regiões onde não tem Conselheiros do CONESD aí teria que ir 

alguém de Curitiba. O Presidente diz que será necessário fazer uma reunião extraordinária para discutir 

este assunto e se conseguirmos nesta gestão fazer esta fiscalização, que aí podemos deixar encaminhado 

este modelo, porque estão surgindo muitos locais se intitulando como CTs, mas que precisamos ver de 

que forma vamos montar isto, que teremos que deixar alinhavada esta proposta para solicitar verba para 

o próximo ano. A Conselheira Maria Lucia aponta que quando tem a parceria com as Regionais de Saúde, 

que as mesmas disponibilizam carros com motoristas para ir fazer as visitas e com certeza os Conselheiros 

podem ir junto no carro. Destaca que esta conversa com a Srª Maria Gorete será muito importante e que 

ela é Diretora do Estado do Paraná e que poderá acertar com as Regionais, citando como exemplo Maringá 

pelo fato do/a Conselheiro/a Fábio e Helena, para fazer as visitas com determinação da Vigilância por 

intermédio da Srª Maria Gorete. O Presidente neste momento coloca como proposta do CONESD fazer 

uma reunião extraordinária para o mês de julho para tratar deste assunto, tendo em vista a Conferência no 

mês de junho. Continuando diz que teremos uma reunião extraordinária no mês de maio também por 

conta da Conferência e em julho para falarmos tanto a questão dos medicamentos quanto a questão da 

fiscalização em CTs. O Conselheiro Weber pede a palavra e coloca que dentro desta matéria de fiscaliza-

ção, que deu uma olhada no Regimento interno do CONESD e não conseguiu achar onde está inserido 

que é atribuição do Conselho a fiscalização, entende que é matéria de interesse, que podemos formar uma 

comissão de estudos para debater esta questão e encaminhar para os setores responsáveis pelo exercício 

da fiscalização, que existe vários órgãos para isto, conforme a sua competência, citando o MP, a Vigilância 

Sanitária, a prefeitura municipal, como também deve ter outros setores relativos a alvará, então temos que 

cuidar para não avançarmos sobre outras competências e questiona a questão do recurso, de onde vamos 

tirar, cita o/a Conselheiro/a de Maringá de como vão fazer está fiscalização se não tiver o apoio de outro 
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órgão, que já temos tantas atribuições e vamos pegar mais uma, que é a favor que se faça um 

monitoramento das CTs, mas estas demandas tem chegado ao CONESD e que o mesmo tem aten-

dido e não se recorda de ter ficado alguma demanda sem ser atendida por este Conselho. Agora 

sairmos fazer este policiamento, esta fiscalização parece que é um pouco fora de propósito, salvo melhor 

entendimento sobre o Regimento, mas que não encontrou. O Presidente agradece ao Conselheiro Weber 

pelos apontamentos e diz que realmente não é atribuição do CONESD fazer a fiscalização, mas acha 

importante fazermos este viés com as políticas públicas, principalmente na questão das orientações e se 

fosse o caso hoje estaríamos sobre coordenação do Conselheiro Renato, mas as orientações precisam 

partir do Conselho. Cita exemplo de CTs que acolhem pessoas sem nenhum tipo de exame, que isto não 

pode acontecer, por isto temos que orientar os serviços que executam as políticas sobre drogas no Estado. 

O Conselheiro Fábio pede a palavra e diz que discorda do Conselheiro Weber, diz que o CONESD não é 

um órgão fiscalizador, mas que a orientação e o acompanhamento é o nosso papel, e o controle social, 

coloca ainda que recurso para isto tem sim, o que falta é vontade política e que é papel do CONESD sim 

fazer este acompanhamento. O Presidente com a palavra coloca que vamos fazer uma reunião extraordi-

nária em julho para discutir estas questões relacionadas a CTs e passa a palavra para a Conselheira Maria 

Lucia, que coloca que o Conselheiro Fábio falou a parte que ela iria falar, que o Conselho não fiscaliza, 

não fecha CTs, que quem fecha Comunidade é a Vigilância Sanitária, quem fiscaliza é a Vigilância, que 

Conselheiro não fiscaliza mas acompanha, que foi bem clara quando citou como exemplo de Maringá, 

onde o Conselheiro Fábio, com a Conselheira Helena podem acompanhar a fiscalização, que pode se fazer 

uma parceria por meio da Drª Maria Gorete com a Regional de Saúde para que isto aconteça e que isto é 

o controle social, conforme apontado pelo Conselheiro Fábio. A Conselheira relatou ainda que todas as 

denúncias de CTs vão para o Conselho de Saúde, para a Comissão de Saúde Mental e que tomam as 

devidas providências. O Conselheiro Weber pede a palavra e diz que acha que não se fez entender quando 

falou do Regimento Interno, que não existe a palavra fiscalização. Que não há uma atribuição ao CO-

NESD para fiscalizar, mas o restante concorda com tudo, pois nós podemos articular com outros órgãos, 

podemos deliberar por exercermos atividades de normativas de regulamentação, mas fiscalizar não, pois 

fiscalizar precisa ter uma equipe de fiscais, você tem que ter logística para fiscalizar, você tem que ter 

atribuição para fiscalizar, nós não podemos exercer ações policiais, pois se isto acontecer qualquer enti-

dade que se sinta prejudicada pode entrar com um mandato de segurança. Reforça que não é atribuição 

do CONESD e cita que a questão financeira nós podemos buscar, podemos preitear, mas criar ações que 

não nos compete, onde está escrito isto? O Presidente toma a palavra e coloca que se todos/as os/as Con-

selheiros/as estiverem de acordo nós podemos realizar a reunião extraordinária no dia vinte e sete de julho, 

na modalidade online, mas as ordinárias nós vamos fazer presenciais, inclusive a próxima reunião de maio. 

O Conselheiro Renato pede a palavra e coloca que como não participou da última reunião, estava achando 

que as reuniões iriam ser hibridas, presencial e online, no que o Presidente diz que podemos fazer, que 
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precisa verificar a estrutura para isto, que se tivermos condições de fazer desta forma, fica facul-

tativa, para ter a presença de todos/as. O Conselheiro Renato questiona mais uma vez se as reuni-

ões ordinárias serão hibridas, e o Presidente responde que sim, a modalidade será presencial e 

online para atender a todos/as que por ventura tiverem alguma dificuldade quanto a forma de participação. 

O Presidente dá as boas vindas para o Conselheiro Rogério, que no uso da palavra dá bom dia a todos/as 

e agradece a oportunidade e que espera contribuir com o bom andamento do Conselho. O Conselheiro 

Fábio pede a palavra e diz que precisamos esclarecer melhor esta questão da modalidade das reuniões, 

que existiu uma votação na reunião passada e que aí não acabou da melhor forma e que esta condição de 

hibridismo mais atrapalha do que ajuda, que precisamos definir se será presencial ou não, que a ideia do 

hibridismo surgiu para de repente facilitar a participação de algum convidado externo ou aquela tentativa 

da interiorização para tentarmos trazer o norte, trazermos o oeste, ou seja trazermos o Estado e neste 

sentido as tecnologias favorecem, mas que os membros devem participar de forma presencial, que deve-

mos voltar a ter reuniões presenciais. Coloca ainda que as reuniões das Comissões podem ser online, 

assim como a participação de pessoas externas que não possam comparecer de forma presencial. A Con-

selheira Maria Lucia pede a palavra e diz que concorda com o Conselheiro Fábio, e que na última plenária 

foi feita uma votação, que tem o decreto governamental e que acha estranho nós que somos sociedade 

civil concordamos com o presencial e que na votação passada os representantes governamentais votaram 

pela modalidade online, e que a reunião tem que ser presencial. O Presidente pede a palavra e diz que na 

reunião passada houve uma votação para verificar se a reunião de abril seria presencial ou online e por 

dois votos governamentais, conforme apontado pela Conselheira Maria Lucia, foi aprovada a modalidade 

online, mas que agora as reuniões serão presenciais com a possibilidade de participação online também 

para aquelas pessoas que não conseguem participar de forma presencial. Neste momento o Presidente 

pergunta para o Conselheiro Renato se a SESP possui a estrutura para esta forma de reunião online, no 

que o mesmo responde que existe condições sim, que no prédio novo da SESP tem salas disponíveis e 

equipamentos para tal. Desta forma o Presidente põe em votação a modalidade de reunião presencial, 

tendo o voto dos/as Conselheiros/as Helena, Maria Lúcia, Rita, Major Costa e Fábio e na modalidade 

hibrida teve o voto dos/as Conselheiros/as Renato, Ana Cristina, Weber, Simone. O Conselheiro Renato 

defendeu a modalidade hibrida em função de pessoas que não conseguem participar presencialmente, 

citando como exemplo o Conselheiro Marco Bessa, que sempre está no plantão no horário da reunião, 

mas que tem contribuído muito com o Conselho. A Conselheira Rita deixa registrado que tem Conselhei-

ros/as que não estão participando das reuniões nesta modalidade online e que não sabe se estão justifi-

cando e que de forma presencial, caso o titular não consiga participar, para isto tem o suplente.  O Presi-

dente passa para o terceiro ponto da pauta sobre apresentação do relatório sobre o encontro de CTs pelo 

representante da SEJUF, mas informa que o Conselheiro Edson está numa outra reunião e entrará um 

pouco mais tarde, solicitando para fazer a fala posteriormente. O Presidente dá seguimento ao quarto 



 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS 

 

ponto da pauta, Conferência Estadual. O Presidente coloca que passará a palavra para o Conse-

lheiro Renato para passar os informes e continuando diz que a Comissão Organizadora teve que 

alinhar alguns pontos em relação a logística, a questão do financiamento, a questão de represen-

tação. O Conselheiro Renato no uso da palavra coloca que precisa discutir alguns pontos do Regimento 

Interno da Conferência, solicitando ao Presidente para ser colocado no modo de apresentação. O Conse-

lheiro Fábio diz que dá para fazer um apanhado geral do que foi discutido em relação ao Regimento, que 

tem a ver com a questão de logística e precisou ser ajustado. O Presidente assume a palavra e diz que foi 

feita a discussão na Comissão e que alguns ajustes tiveram que ser feitos e que precisa da aprovação do 

plenário. Começa com o “artigo 10º”, quanto a representação, onde no inciso primeiro, ao invés de cinco 

representantes dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas, passarão para três. Neste momento 

o Presidente consegue colocar o Regimento no modo apresentação e passa a palavra para o Conselheiro 

Renato para prosseguir com a apresentação, onde relata que houveram alguns questionamentos da Asses-

soria Técnica por parte da SESP, com relação a limitação de pessoas, da alimentação, hospedagem, ou 

seja, com relação a parte orçamentária não tem como não limitar, esclareceu todo o processo burocrático 

de licitação, dispensa de preços e outras questões da administração pública. E disse que teremos que fazer 

esta limitação, que a primeira alteração sugerida foi em relação ao artigo 10º, onde tínhamos sugerido a 

participação de cinco pessoas de Conselhos Municipais sobre Drogas, que a ideia é diminuir para três, 

pois a SESP irá arcar com a hospedagem de quatrocentas pessoas, e chegaram a este número onde temos 

trezentos e noventa e nove municípios e cada município poderá encaminhar o seu representante com 

direito a voto. Obviamente a prática nos leva a crer que a grande maioria destes municípios não irão 

encaminhar representantes, desta forma foi alterada a questão da hospedagem, pois se os municípios não 

enviarem os seus representantes está hospedagem irá passar para os representantes dos Conselhos Muni-

cipais, ONGS e OCIPS conforme estão descritos nos artigos. Então esta foi a primeira alteração de dimi-

nuir de cinco para três representantes dos Conselhos Municipais. O Artigo 11º fala que o link para inscri-

ção dos representantes municipais indicados será disponibilizado pela SESP e terá como data limite para 

inscrição e envio de documentos o dia primeiro de maio de dois mil e vinte e dois até as vinte e três horas 

e cinquenta e nove minutos, após o dia primeiro de maio será feita uma análise de quantos indicações 

foram feitas pelos municípios e sobrando hospedagens será ofertada para as ONGS, OCIPS e Conselhos 

Municipais. Foi acrescentado o “Parágrafo único. Os participantes sem direito a voto e demais represen-

tações poderão se inscrever até o dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois às vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos. E os participantes com direito a voz e sem direito a voto poderão se inscrever 

de forma online até o dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, esclarece que foi colocado até 

o dia vinte e cinco, pois estaremos a uma semana da Conferência e para fins de organização precisamos 

destas limitações, e também para ter noção da quantidade de refeição que terá que ser paga para o dia um 

e dois de junho. Continuando, diz que após o dia vinte e cinco de maio, as pessoas poderão se inscrever 
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no dia do evento de forma presencial à partir das treze horas, desta forma quem não conseguir se 

inscrever de forma online poderá fazer a inscrição no local. O Artigo 12º é o que vai demandar 

uma maior problemática, e neste momento o Presidente pede a palavra e sugere colocarmos em 

votação as alterações apontadas até agora, para darmos sequência com o artigo 12º. O Presidente põe em 

votação as alterações apresentadas até agora em relação ao Artigo 10º e 11º, sendo aprovado por todos/as 

os/as Conselheiros/as. O Conselheiro Renato assume a palavra novamente e dá sequência a discussão do 

Artigo 12º apontando como problema a questão dos eixos, pois acabamos elaborando o Regimento da 

Conferência seguindo o Regimento do CONESD e os eixos são diferentes do Plano Estadual. No Artigo 

12º estão os eixos que são do CONESD, ocorre que o Plano Estadual não contempla a parte da Redução 

de Danos, tendo um eixo específico para a Reinserção Social, mas não tem o eixo da Redução de Danos 

e como vamos discutir o Plano na Conferência? Não tem como os eixos serem diferentes. Informa que na 

época que o Plano foi elaborado foi feita a opção de retirar o eixo de Redução de Danos, e considera que 

os eixos precisam ser iguais, ou seja os eixos da Conferência precisa ser igual ao do Plano, então coloca 

como proposta que os eixos do Regimento da Conferência sejam os mesmos que os eixos do Plano, pois 

para se colocar o eixo da Redução de Danos, teria que se colocar este eixo no Plano e como faríamos isto? 

Continuando diz que estão fazendo os ajustes solicitados pela SESA, com todas as ponderações, estão 

aguardando retorno da SEJUF, mas diz que não vê como na prática poderíamos viabilizar isto. Então põe 

em votação para que os eixos do Regimento da Conferência estejam de acordo com os eixos do Plano. O 

Presidente assume a palavra e diz que vai pedir ajuda para todos/as, pois veio uma indagação para ele, 

uma dúvida, colocando como exemplo a Redução de Danos, que mesmo que não esteja contemplado este 

eixo, ela será apresentada como proposta para ser inserida no Plano, então coloca esta indagação para 

todos/as. Em havendo estas proposições na Conferência Estadual, vai haver a necessidade do Plano ir 

novamente para as Secretarias para a aprovação, ou já haverá legitimidade dentro da Conferência pela 

participação de todas as Secretarias do Governo do Estado e deixa a palavra em aberto. O Conselheiro 

Fábio pede a palavra e coloca que entende que a Conferência não chancela o Plano, ela discute, debate o 

Plano e pode sim tirar encaminhamentos de inclusão ao Plano Estadual, o caminho para alterar o Plano é 

independente da discussão que vai ser feita na Conferência, se vai dar trabalho, se vai ter que reescrever, 

ora paciência, não era para ser retirado, portanto se a Conferência tirar o encaminhamento que está ausente 

esta discussão no Plano, terá que ser incluído e aí as Secretarias terão que discutir e fazer os encaminha-

mentos novamente. Enfim é um equívoco histórico, conceitual, teórico de ter sido retirado e como a gente 

resolve isto ou não o pleno decide aqui. A maioria talvez está inclinada a não mencionar, mas será uma 

lacuna que será mencionada com certeza na Conferência entre os participantes, então a sua sugestão é que 

a Conferência diga se deverá ser incluída ou não no Plano. O Conselheiro Renato coloca que uma saída é 

de manter os eixos o Plano e aí no eixo do tratamento e acolhimento se discute se vier uma proposta na 

Conferência para incluir a redução de danos ou não no Plano, assim atenderia a Psicologia da forma como 
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foi colocada. Acredita que se mantermos os eixos igual ao do Plano, no eixo do tratamento e 

acolhimento, quem vai participar deste eixo faz a proposta e ai se a Conferência aprovar que deva 

ser incluído o eixo redução de danos, depois se constrói este eixo. O eixo do Plano são interinsti-

tucional, prevenção, reinserção social, tratamento e acolhimento, redução da oferta e estudos e pesquisas. 

O Presidente sugere no eixo reinserção social, tratamento e acolhimento acrescentarmos redução de danos. 

O Conselheiro Renato questiona como vamos para uma sala discutir um assunto que não tem nada pronto, 

o que vamos ofertar na Conferência? A Conferência vai construir este eixo? Coloca que entende que a 

Conferência é para discutir sim e caso saia uma proposta para acrescentar a redução de danos ao Plano, 

aí é uma coisa, agora colocar um eixo que não está no Plano, “o que se vai discutir nesta sala?”. O Presi-

dente sugere que coloque entre parênteses no eixo reinserção social, tratamento e acolhimento, a redução 

de danos e cuidado, pois acredita que os eixos temáticos ficam constituídos como estão e desta forma 

contempla esta lacuna, pois aí abre a possibilidade da discussão para vir a fazer parte do Plano, no que o 

Conselheiro Renato concorda com este encaminhamento. O Presidente põe em votação os eixos interins-

titucional, prevenção, e no eixo reinserção social, tratamento e acolhimento colocamos entre parênteses 

redução de danos e cuidado, redução da oferta e estudos e pesquisas. O Conselheiro Renato aponta que 

reinserção social, tratamento e acolhimento são eixos distintos, e neste momento o Presidente coloca que 

então são seis eixos distintos e o Conselheiro Renato confirma que sim. O Presidente coloca que então 

teremos que fazer seis salas de discussões, no que o Conselheiro Renato informa que o eixo interinstitu-

cional não deveria entrar nas discussões, pois é mais a parte de governança, ele pode ser apresentado mas 

não é um eixo que requer discussão. A Conselheira Helena pede a palavra e coloca que conforme havia 

sido discutido na comissão organizadora, que realmente este eixo interinstitucional não entraria, agora se 

for colocar conforme o Plano, fica mais viável colocar reinserção social/Redução de danos sociais e a 

saúde, porque se colocar junto com tratamento e acolhimento considera que ficará muito extenso, pois o 

eixo tratamento tem muita coisa para se discutir, coloca que é a sua opinião, que ficaria mais coerente, 

pois considera que a reinserção social caminha junto com a redução de danos. A Conselheira Maristela 

pede a palavra e pede para trocar a palavra reinserção social por reabilitação psicossocial, pois ela engloba 

a reinserção social e também outras políticas de saúde como a redução de danos. Neste momento o Pre-

sidente pede a palavra e registra a presença do Sr Edenilso Maia, Assessor do Senador Flávio Arns. O 

Conselheiro Renato pede a palavra e coloca que considerando a informação que a Conselheira Maristela 

trouxe para trocar a palavra reinserção social por reabilitação psicossocial e que se houver um entendi-

mento de que abrangeria tanto a reinserção social quanto a redução de danos estaria resolvido o nosso 

problema, pois ao invés de deixar o eixo do Plano com reinserção social a gente colocaria reabilitação 

psicossocial e neste eixo se discutiria outras propostas com relação a redução de danos, desta forma man-

temos os eixos do Plano mas alteramos o eixo reinserção social para reabilitação psicossocial e aí dentro 

deste eixo, na Conferência obviamente virá proposta dentro da redução de danos, pois acredita que desta 
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forma contempla a todos. Neste sentido o Presidente propõe colocar o eixo reabilitação psicosso-

cial mas entre parênteses colocar a palavra redução de danos sociais e a saúde como forma de 

evitarmos questionamentos. A Conselheira Maristela pede a palavra e diz que a reabilitação psi-

cossocial é algo para se estudar melhor, que ela colocou como forma da gente pensar, nisto o Conselheiro 

Renato aponta que podemos colocar neste eixo de reinserção social da seguinte forma: reabilitação so-

cial/redução de danos sociais e a saúde e nada melhor do que a Conferência decidir como é que vai ficar 

descrito este eixo. Agora temos que pensar que o eixo foi feito para reinserção social, tanto é que está 

escrito as metas e objetivos relacionados a reinserção social e não redução de danos, então estas propostas 

terão que vir da Conferência, pois anteriormente não está contemplando a redução de danos. O Presidente 

no uso da palavra pergunta se fica aprovado o eixo reinserção social/reabilitação psicossocial/redução de 

danos sociais e a saúde e deixa em aberto a palavra para manifestação dos/as Conselheiros/as, não ha-

vendo nenhuma manifestação considera-se a proposta aprovada por todos/as. O Presidente dando conti-

nuidade fala da Comissão de Redução de Danos, onde o Conselheiro Fábio é o coordenador e também a 

reinserção social que está ligada a Comissão de Tratamento que é coordenada pela Conselheira Maristela, 

solicita que o/a Coordenador/a se reúnam no mês de abril e tragam para a próxima reunião de maio um 

esboço de referencial teórico, pois temos que nutrir este eixo na Conferência para facilitar o debate e 

levantamento de propostas. A Conselheira Maristela concorda com este encaminhamento e pergunta para 

o Conselheiro Fábio se está de acordo, o qual também concorda, dizendo que não adianta não nomearmos 

as coisas pois está discussão vai acontecer na Conferência e coloca que não se preocupa se está discussão 

não estiver descritiva, pois esta discussão existe e ignorá-la não vai adiantar, no que o Presidente aponta 

que não é ignorá-la mas sim buscarmos uma melhor maneira de encaminhar esta questão. O Presidente 

coloca como lamentável quando da elaboração do Plano este tema ter ficado de lado, pois o momento 

estava focado na questão da abstinência, considera que foi uma questão política. Desta forma considera 

importante tem um embasamento teórico para não ficar uma discussão sem sentido e neste entendimento 

as duas Comissões já organizam uma proposta para a discussão. O Conselheiro Fábio diz que enquanto 

coordenador da Comissão de redução de danos irá contribuir com este disparador para que a Conferência 

trabalhe. O Presidente mais uma vez reforça que tragam para a próxima reunião este material para apro-

vação do pleno. A Conselheira Helena pede a palavra e solicita que o Plano seja encaminhado para to-

dos/as os/as Conselheiros/as para fazermos a leitura e nos inteirarmos das temáticas para a Conferência, 

já que vamos estar como facilitadores nos grupos de discussões. O Conselheiro Renato coloca que o Plano 

está na SEJUF e estão ocorrendo mudanças, como a troca de Secretário e já pediu para a SEJUF que assim 

que fizessem as contribuições que sejam encaminhadas para o Núcleo e a ideia é pegar o Plano e acres-

centar as contribuições, que inclusive a da SESA já foram feitas, a Educação já fez, só falta a SEJUF na 

verdade, aí a proposta é que na próxima reunião do CONESD nós discutamos somente o Plano, ficando 

como pauta única, que será encaminhado obviamente antes para todas/as para novo conhecimento e na 
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próxima reunião discutiríamos somente o Plano antes de levarmos para a Conferência no que o 

Presidente coloca como ponto de pauta o Plano e as contribuições que virão da Comissão de Re-

dução de Danos e Tratamento. O Presidente novamente fala dos eixos do Plano que serão discuti-

dos na Conferência:  Prevenção, Reinserção Social/Reabilitação Psicossocial/Redução de Danos Sociais 

e a Saúde, Tratamento e Acolhimento, Redução da Oferta, Estudos e Pesquisas, pergunta se está correto 

e põe em votação do pleno, sendo aprovado por todos/as. O Conselheiro Renato reforça que então o artigo 

doze será alterado, acrescentando a redução de danos no eixo de Reinserção Social. Continuando fala que 

foi feita mais uma alteração no parágrafo único do artigo treze, quando da inscrição os representantes 

deverão optar pelo eixo temático que participarão, foi acrescentada a expressão, havendo limites de vagas 

de acordo com a disponibilidade das salas do local do evento, explica que  foi colocado isto em função 

dos espaços da FIEP que são seis salas mais o auditório e tem salas que são menores e outras que são 

maiores, então por exemplo um eixo que tem cinquenta lugares a partir do momento que a inscrição online 

der cinquenta vai aparecer que está esgotado e será direcionado para outro eixo que tenha disponibilidade 

de vaga, por isto que foi acrescentado no Regimento Interno. Continuando fala do artigo 16 que trata da 

questão das diárias de hospedagem que o Estado arcará e que o limite de inscrição será até dia primeiro 

de maio e isto foi uma orientação da assessoria técnica da SESP até o limite de quatrocentas vagas e o 

parágrafo único que foi acrescentado que após esta data não preenchendo o limite de vagas, estas serão 

distribuídas para os Conselhos municipais de drogas e as ONGS, OCIPS, Entidades religiosas até o limite 

de quatrocentos, sendo uma diária de hotel do dia primeiro para o dia dois com café da manhã e os repre-

sentantes municipais indicados não poderão receber diárias e ajuda de custo para as despesas já subsidia-

das pelo governo do Estado, que isto é questão do Tribunal de Contas do Estado, que as vezes o município 

indica um Servidor Público e ele obviamente não pode receber recursos do município e chegar no evento 

o Estado pagar a hospedagem, então é problema para ser resolvido com o município e que o município 

pode dar uma ajuda de custo por exemplo para transporte para a pessoa até Curitiba, mas que não pode 

receber diária para a alimentação ou hospedagem, uma vez que o governo do Estado já vai ofertar isto. O 

artigo dezessete diz que o governo arcará com um almoço no local do evento a todos os participantes, seja 

com direito a voto ou não no dia dois de junho até o limite de seiscentas refeições, de acordo com a ordem 

de inscrições, que isto também foi acrescentado e que o número de seiscentos foi uma questão orçamen-

tária e é o número que cabe no auditório, finaliza dizendo que estas foram as alterações. O Presidente 

deixa a palavra em aberto e pergunta se todos/as concordam com estas alterações, não havendo nenhuma 

manifestação considera aprovado/a por todos/as. O Conselheiro Renato esclarece que a partir da aprova-

ção por todos/as das alterações no Regimento será dado andamento para a publicação em diário oficial e 

hoje no período da tarde já encaminhará os convites para os prefeitos, e que no oficio constará que a 

Conferência está sendo oportunizada como uma ação do Núcleo e do Conselho e SESP e que terá um 

feriado nesta semana e também na próxima e as prefeituras precisam se organizar e com a aprovação 
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destas alterações já é possível enviar os ofícios para que as indicações sejam feitas até o dia pri-

meiro de maio e no dia dois já se terá uma ideia de quem encaminhou e solicita ao Presidente que 

seja delimitado quem serão as ONGS, OCIPS e Entidades para que se possa enviar os convites 

também. O Presidente no uso da palavra fala dos três representantes dos Conselhos Municipais, que será 

feita uma reunião com os representantes dos Conselhos Municipais para falar sobre a Conferência, fala 

dos representantes das Secretarias de Estado, da OAB, da Defensoria Pública e tem os representantes das 

ONGS, OCIPS, neste sentido pede ajuda de todos/as para que enviem os nomes de uma ou outra Entidade, 

citando como exemplo que os convites serão enviados para a ABEAD, ABRAMD, para a Cúria, Conse-

lhos dos Pastores, Federação das CTs, para os outros Conselhos Estaduais, e caso os/as Conselheiros/as 

tiverem alguma Entidade que queiram que seja enviado o convite, que repasse o nome da entidade e e-

mail, mas que precisa ser de abrangência Estadual. A Conselheira Maria Lucia fala que o convite precisa 

ser enviado para o Conselho Estadual de Saúde do Paraná e Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, o 

Presidente fala também dos CONSEGs, da FECCOMPAR, das Universidades. A Conselheira Maria Lucia 

fala também do convite para o Comando Geral da Polícia Militar, Delegado Geral da Polícia Civil e 

Guarda Municipal. O Presidente fala do Junho Paraná sem Drogas, que iremos ter uma atuação menor em 

relação aos anos anteriores em função da Conferência, mas caso alguma Secretaria, CRM, DEPEN, Uni-

versidades, rodas de conversa promovidas pela Educação e MP, se quiserem ser protagonistas e realizarem 

algum evento neste mês, já fica o convite, que poderá trazer para fazer parte da programação do mês. O 

Conselheiro Renato expõe uma dúvida, dizendo que será oficiado as Secretarias para a indicação de pes-

soas e se os representantes forem os mesmos do CONESD? Neste momento o Presidente diz que não vê 

problema, caso seja indicado por exemplo o suplente do CONESD, no que o Conselheiro Renato aponta 

que se por exemplo a Conselheira Maristela for indicada como delegada, com direito a voto, que não 

poderá participar das coordenações dos eixos. Neste momento o Presidente diz que neste caso a suplente 

que ficará como coordenadora no eixo, deve solicitar a sua respectiva Secretaria para não ser indicada e 

que se for o caso que seja indicada a sua suplente. Dr Renato no uso da palavra fala ao Presidente que 

esta decisão não é da Conselheira Maristela, não será do Major, que a ordem vem de cima e nem sempre 

é quem a gente gostaria, cita por exemplo que a Educação pode indicar a Conselheira Simone ou Regina, 

então isto precisa ser pensado. O Presidente diz que pode constar no ofício para as Secretarias que os 

representantes no Conselho destas Secretarias não sejam indicados por já estarem participando da orga-

nização da Conferência e caso queiram indicar não cabe a nós questionarmos. A Conselheira Maria Lucia 

considera que é muito deselegante pedir para as Secretarias não indicarem as pessoas, no que a Conse-

lheira Maristela e o Presidente dizem que pode ser colocado o termo preferencialmente. O Conselheiro 

Renato reforça que então podemos oficiar as Secretarias dizendo que a organização do evento solicita que 

os representantes indicados não sejam os mesmos já integrantes do CONESD, o Presidente reforça para 

colocar o termo preferencialmente, no que o Conselheiro Renato discorda citando como exemplo o seu 
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suplente, que participa de todas as reuniões e tem suplentes que não participam, citando também 

o suplente do Major que não participa. Então assim, a sua proposta é que seja indicado um repre-

sentante com direito a voto mas que este representante não seja o mesmo já integrante do CO-

NESD, porque senão pode dar um problema de logística na hora da organização do evento, tendo a con-

cordância do Presidente. O Presidente informa que a próxima reunião ordinária terá como pauta apenas a 

Conferência Estadual e que no dia vinte e cinco de maio nós faremos uma reunião extraordinária para 

fazermos um levantamento de tudo, como está o andamento e nos organizarmos para a semana seguinte. 

A Conselheira Rita pede a palavra em tempo e diz que quer complementar a fala do Dr Renato em relação 

ao ofício que vai para as Secretarias que seja justificado que os/as Conselheiros/as não poderão ser indi-

cados pois estarão na coordenação da Conferência, senão parece que não estão trabalhando e não se sabe 

na mão de quem vai cair este ofício. O Presidente passa para o quinto ponto da pauta, trata dos relatórios 

das comissões permanentes. A Conselheira Simone pede a palavra e faz o relato da Comissão de Preven-

ção, em relação ao projeto de prevenção às drogas nas escolas que está sendo encaminhado pela comissão, 

coloca que visitaram duas escolas em Campo Largo, o Colégio Casemiro Carmo, que é uma escola em 

período integral e o Colégio Sagrada Família para conversarem com os professores sobre o projeto. Relata 

que foram bem recebidos pelo Diretor do Colégio Casemiro Carma e pelo que conversaram, o Diretor 

entendeu que o projeto poderá auxiliá-lo nas questões de prevenção as outras formas de violência, além 

da prevenção ao uso de drogas. Informou que as escolas estaduais a partir deste ano, as sextas séries terão 

uma disciplina chamada projeto de vida e nesta disciplina escolar o projeto de prevenção poderá ser tra-

balhado nesta disciplina específica, além de envolver toda a comunidade escolar também, principalmente 

no Casemiro Carmo que é um colégio integral, facilitando muito o trabalho. Já no Colégio Sagrada Fa-

mília, considera que não será possível integrarem o projeto, porque neste colégio a demanda é só na 

questão da formação e o principal empecilho hoje é conseguir ministrar a formação, mas acha que a partir 

do momento que se formalizar uma comissão do projeto, Comitê do projeto para a articulação, acha que 

tudo irá fluir de forma adequada. O Conselheiro Weber concorda com a fala da Conselheira e solicita que 

os demais Conselheiros/as venham ao encontro da Comissão para passar as sugestões, avaliações e pos-

sibilidades para que seja feita a equação necessidade/possibilidade e que façam o projeto andar. Coloca 

como sugestão de marcarem uma reunião maior para que se possa conversar sobre isto, ou também que o 

grupo do CONESD possa passar as sugestões para o andamento do projeto e também se for necessário 

uma reunião extraordinária para discutir estas questões será importante. Continuando diz que a comissão 

deveria trazer os nomes para a formação do comitê, mas considera muito prematuro, precisam discutir 

mais e verificar o interesse de outros membros para participar. A Conselheira Maristela no uso da palavra 

coloca que a sua comissão se reuniu no final do mês de fevereiro, mas que deixaram em aberto as discus-

sões e que irão se reunir novamente no final deste mês. O Conselheiro Fabio pede a palavra e coloca que 

não está muito fácil para as comissões se reunirem, que já houve três tentativas de fazer a reunião, porém 
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não conseguiram se reunir, que inclusive na data de ontem apenas ele e o Conselheiro Marcelo 

tiveram disponibilidade de se reunirem, e acabaram desmarcando, enfim a comissão está com 

dificuldade de ter um consenso de data, mas espera que na próxima reunião consigam se reunir. O 

Conselheiro Renato no uso da palavra informa que não houve reunião da comissão de redução da oferta, 

que estão muito envolvidos na parte administrativa da Conferência, muito trabalho e acredita que conse-

guirão se reunir após junho, onde pretendem apresentar um novo relatório com a apresentação de dados 

das novas substâncias psicoativas que estão presentes no mercado. O Presidente neste momento informa 

aos novos Conselheiros que estão se integrando e representando a UFPR, que a Conselheira anterior era 

a coordenadora da comissão de estudos e pesquisas. Neste momento a Conselheira Simone pede a palavra 

e coloca que a coordenadora da comissão de estudos e pesquisas é a Conselheira Aline Calefi, no que o 

Presidente informa que a Conselheira Aline está contribuindo na organização da Conferência, mas que 

será direcionada para outro setor da FIEP e provavelmente não continuará mais como Conselheira do 

CONESD, que houve também a saída da Conselheira Maria Cristhina. A Conselheira Maria Lúcia neste 

momento pede a palavra e diz para o Presidente que terá que se retirar da reunião, pois foi chamada pelo 

Presidente da ACP. O Presidente pergunta para a Conselheira Simone e para o Conselheiro Weber quem 

são os interessados em participar do Comitê, e o Conselheiro Weber diz que num primeiro momento todos 

os integrantes da comissão de prevenção são membros integrantes deste Comitê, mas está aberto para os 

demais membros do CONESD que tiverem interesse em participar ativamente, que entrem em contato 

com a Comissão para se integrarem. O Conselheiro Guilherme coloca que os membros da Comissão de 

prevenção são os Conselheiros Weber, Fábio, Edson, Soavinsk, ele e a Conselheira Simone e que a UFPR 

manifestou interesse também em participar. O sexto ponto trata dos informes NEPSD, onde o Presidente 

passa a palavra para o Conselheiro Renato que em primeiro lugar cita as mudanças na Secretaria Nacional 

sobre Drogas, que o Dr Luiz Roberto Bergiora não é mais Secretário Nacional, ele foi exonerado e atual-

mente o novo Secretário Nacional é o ex Diretor da Polícia Federal Paulo, que houveram poucas mudan-

ças dentro da SENAD, mas o que ocorrer irá comunicar ao CONESD. Outro informe é referente ao De-

creto do CONESD que foi feito vários ajustes e para mudar um Decreto não é tão simples, que o governo 

que regulamenta as alterações do Decreto e tem uma série de requisitos que precisam ser observados, 

como a questão técnica, que fez um arrazoado explicando as alterações que estão sendo propostas em 

relação aos novos integrantes ao CONESD, que foi deliberado em outubro do ano passado com as proje-

ções que foram apontadas pelo colegiado, a substituição do MP pela Defensoria, como o acréscimo de 

mais quatro cadeiras, a FEPACT, a SEJUF por meio do órgão da Criança e do Adolescente, a FECCOM-

PAR e a SETI. Coloca que está acompanhando este protocolo e que ele já terminou os seus trâmites dentro 

da Secretaria da Segurança, passou pelo Jurídico e foi encaminhado para a Casa Civil, então agora é 

aguardar o posicionamento da Casa Civil que dará a palavra final sobre as alterações deste Decreto, acre-

dita que não haverá surpresa, mas não sabe o tempo que irá demorar para finalizar este processo, mais 
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tudo o que estava ao alcance do Conselho e do Núcleo foi feito e que está acompanhando os 

trâmites para posicionar o Conselho, coloca que a parte mais difícil já foi feita e após a Casa Civil 

fazer e concordar com a minuta do Decreto e retornar para o Núcleo, aí entrará na fase de oficiar 

as entidades para que indiquem os seus representantes, e que algumas entidades já indicaram, acredita 

que eles entenderam que já estava certo a alteração do Decreto e que não vê problema nenhum nisto que 

inclusive já discutimos esta questão, e que a partir do momento que o Decreto for alterado estaremos aptos 

a oficiar a estas novas entidades para que possam indicar seus representantes e qualquer discussão ante-

cipada disto, aponta que na sua opinião não é o momento, só estaremos perdendo tempo, mas que está 

tudo certo na Casa Civil, que é só aguardar. Continuando fala de dois projetos que estão sendo trazidos 

para o Paraná, da Secretaria Nacional de Drogas, um chama Projeto Cloacina, e que dentro do âmbito da 

SENAD existe uma preocupação muito grande com referência a novas substâncias psicoativas que estão 

surgindo no mundo e obviamente são substâncias que não estão regulamentadas pela ANVISA, sendo 

assim as forças de segurança não podem fazer autuação ou se fizer autuação e posteriormente for confir-

mada que estas substâncias não são substâncias proibidas a pessoa não pode ser responsabilizada crimi-

nalmente. Então existe um esforço grande dentro da SENAD para que haja uma celeridade maior na 

definição destas substâncias, a polícia recebe, faz a análise e encaminha para a ANVISA para que eles 

façam a análise e coloquem a substância como proibida. Este Projeto Cloacina é você fazer uma análise 

de uma determinada região, onde por intermédio desta análise se consegue identificar estas substâncias, 

para se ter o trabalho mais eficaz e que este projeto acontecerá somente nas capitais, que permitirá avaliar 

os tipos de substâncias consumidas, determinados laboratórios de produção em determinados bairros, que 

será analisado os dejetos da rede de esgoto, que já foi feita uma reunião com a SANEPAR que é a respon-

sável pela rede de esgoto. Informou ainda que este projeto será ofertado em apenas três Estados e o Paraná 

foi contemplado. Continuando informa que além deste projeto Cloacina existe um outro chamado TANA-

TUS, que faz análise de drogas dentro do Instituto Médico Legal em relação aos casos de homicídios e 

suicídios, que a ideia é produzir uma metodologia nacional, que a Universidade contratada foi a USP e 

que eles estão coletando sangue das vítimas para análise das substâncias entorpecentes que por ventura 

estejam no corpo das pessoas. Então é um projeto bem interessante também, mas que está na fase embri-

onária ainda, mas o Paraná também será parceiro da SENAD com a vinda deste projeto para nosso Estado 

e além disto o Núcleo conseguiu também a compra de um aparelho de ressonância magnética nuclear 

científica, e este aparelho é mais atualizado e consegue identificar de forma mais eficiente e precisa essas 

novas substâncias, que é mais atualizado que o cromatrogrado que a polícia científica utiliza e existe um 

esforço muito grande da SENAD no sentido de aparelhar melhor no território nacional as polícias cientí-

ficas, visto que a estrutura hoje é bem deficitária, bem carente e dependemos deles para fazer o trabalho. 

Finaliza dizendo que eram estas as informações para serem repassadas e neste momento o Conselheiro 
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Fábio pergunta ao Conselheiro se o mesmo tem informação sobre o projeto Tô de Boa, se está em 

andamento. O Conselheiro Renato responde que o projeto está em andamento e que a ONG con-

tratada mudou o coordenador, estando neste momento o Sr Marcelo Bordine e que a última reunião 

que o Núcleo teve com ele, recebeu informações de que estavam verificando quem seriam os novos re-

presentantes no projeto e que o Núcleo já conseguiu integrar estes novos membros com a prefeitura, e 

que o projeto está em andamento sim. O Presidente neste momento pergunta ao Conselheiro em relação 

ao CONAD, como está e se o Plano Nacional foi aprovado. O Conselheiro Renato esclarece que no CO-

NAD não houve alteração, apenas mudança do Secretário Nacional e quanto ao Plano Nacional, em fe-

vereiro foi feita a audiência pública, onde tivemos a oportunidade de participar, menciona ainda que teve 

a Presidente do CONESD do Espirito Santo, a Nara que participou e reafirmou a posição do CONESD 

de que eles não iriam validar o Plano em razão da falta de participação popular e agora em março foram 

feitos os últimos ajustes relacionados as contribuições que vieram desta audiência pública e o plano é para 

ser lançado agora em julho. O Conselheiro Guilherme pergunta se houve algum comentário em relação a 

Conferência Nacional de Políticas sobre Drogas e o Dr Renato informa que foi mencionado, mas num 

primeiro momento a preocupação é de como organizar uma Conferência Nacional em razão do tamanho 

do país, então neste primeiro momento foi acrescentado ao Plano, por uma decisão do governo federal, 

mas como o mesmo tem avaliação quadrimestral salvo engano, isto pode ser reavaliado. O Presidente no 

uso da palavra coloca que este argumento da não realização da Conferência em função do tamanho do 

país considera ser uma desculpa, pois tem várias Conferências Nacional que acontecem, citando a da 

saúde, da assistência social, no que Dr Renato esclarece que foi somente um dos argumentos, que não foi 

dito que não será feita, neste momento o Presidente menciona que nesta gestão acredita que a Conferência 

não será realizada, pois nem os Estados estão fazendo e cita São Paulo que nunca teve Conferência Esta-

dual sobre Drogas, desta forma acredita que o Paraná vá servir de exemplo para o Brasil com a realização 

desta Conferência.  Continuando cita a manifestação do colegiado dos Conselhos que foi de não apoiar o 

Plano Nacional tendo em vista a forma como foi organizado, como foi feito, sem a consulta dos Conselhos. 

O Conselheiro Renato diz que também discorda com a forma que foi feito, com relação a composição do 

CONAD, a retirada da sociedade civil, da própria OAB, da Psicologia, que não concorda, mas que tam-

bém não está no governo federal, e que está no CONAD representando os Estados, mas acha que foi dada 

a oportunidade de participação do CONEM e que poderiam de dado a contribuição, mas entenderam que 

a forma de se elaborar o Plano não foi a contento, que foi um argumento que deram, mas que poderiam 

ter participado e inclusive coloca que na parte que acompanhou da elaboração do Plano, considera que 

está a contento, que sim poderia ter tido uma maior participação popular, mas com certeza a dificuldade 

falando em nível de Brasil é muito grande, coloca que entre erros e acertos o Plano está sendo feito, está 

sendo concluído, vai ser lançado, ficou bem extenso, completo, com análises da política pública sobre 

drogas nacional e que não é fácil você fazer está análise, que as críticas sim, tem que ser feitas mas o 
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Plano está lá e é bem completo. O Conselheiro Renato aponta que os eixos do Plano da Política 

Nacional é diferente dos eixos do Plano da Política Estadual, inclusive a SESA apontou uma ob-

servação dentro do Plano Estadual, mas o entendimento é de que não precisamos seguir a política 

nacional, que temos que somar esforços, mas existem entendimentos diversos, um exemplo disto é a parte 

de redução de danos que estamos discutindo e que no âmbito federal não existe este eixo mais e diversos 

profissionais da saúde entendem que este eixo é imprescindível, então são divergências e terminologias 

que vão sendo atualizadas, citando como exemplo a informação da Drª Maristela sobre reabilitação psi-

cossocial, enfim de acordo com o tempo as coisas vão mudando é nós temos que ir se atualizando, que 

temos que somar esforços e se entendermos que este Plano Nacional não é adequado ao Paraná, vamos 

acrescentar o que consideramos importante, citando a redução de danos. O Conselheiro Major Costa pediu 

a palavra e disse que em relação as novas substâncias psicoativas a SENAD está oferecendo um curso o 

tranSPOR, que estão no módulo três e está sendo mostrado as novas formas de apresentação das substân-

cias, que o curso está sendo bastante interessante e com certeza irá contribuir com o trabalho da Polícia. 

O sétimo ponto da pauta trata dos informes gerais, e o Presidente fala sobre o evento do FREEMIND que 

acontecerá entre os dias quinze à dezoito de junho, e conforme deliberado pelo Conselho pleno a proposta 

do CONESD apoiar este evento tendo uma sala disponível para o dia dezoito para apresentação dos tra-

balhos e diz que o tema será os conselhos municipais e estaduais para as políticas públicas sobre drogas, 

o que considera ser bem abrangente, e que a ideia é de que está apresentação não seja somente da Confe-

rência, mas que tenhamos a apresentação do NEPSD, sugere que seja apresentado o projeto de prevenção 

que será desenvolvido nas escolas que está sob reponsabilidade da Conselheira Simone e o Conselheiro 

Weber e se houver outros projetos também serão muito bem-vindos. O Presidente pergunta aos/as Con-

selheiros/as sobre quem irá participar do Congresso, pois precisa desta confirmação pela questão das 

vagas, onde temos dez vagas disponíveis com cem por cento de isenção da taxa de inscrição e vinte vagas 

com desconto de cinquenta por cento. Precisa dos nomes para preencher estas inscrições e pretende ofe-

recer dez vagas com o desconto de cinquenta por cento para os Conselhos Municipais, deu prazo até o dia 

vinte e cinco de abril para quem tenha interesse em participar se manifestem e confirmem. O Presidente 

reforça que a principal ideia é levar os resultados da Conferência até mesmo como uma provocação para 

que outros Estados despertem o interesse em realizar conferências também. O Presidente passa para o 

oitavo item da pauta que está destinado a palavra dos conselheiros, e neste momento a Conselheira Helena 

pede a palavra e informa sobre a abertura do “Projeto Tela Consciente” que foi implantado na Casa de 

Custódia de Maringá em parceria com o Conselho da Comunidade, que é um projeto abrangente que irá 

trabalhar a questão de saúde, saúde mental, uso de substâncias, questão de empregabilidade, reinserção 

social, que será desenvolvido em doze encontros com a participação de vinte e dois internos, no que a 

Conselheira Rita solicitou que seja enviada por e-mail a cópia do projeto para todos/as, pois são iniciativas 

personalizadas, regionalizadas e é importante que isto se torne uma política do Estado para todo o Sistema 
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Penitenciário. A Conselheira Helena coloca ainda que em Maringá, por meio do Conselho da Co-

munidade, contam com o Projeto Justiça e Sobriedade no Trânsito e Oficina de Prevenção ao Uso 

de Drogas – OPUD, que são três projetos relacionados a política de drogas. Neste momento o 

Conselheiro Renato pede a palavra e reforça sobre a dificuldade do Conselheiro Marco Bessa em partici-

par da reunião presencial por conta do trabalho do ambulatório, que gostaria de ratificar que não concorda 

em obrigar a participação das pessoas de forma presencial, caso não tenham condições, por isto considera 

a possibilidade da reunião ser de forma hibrida, que está modalidade de reunião veio para ficar, inclusive 

citando como exemplo as reuniões do CONAD e que não podemos perder a participação do Conselheiro 

Marco Bessa que tem contribuído muito com o CONESD, solicita que isto fique registrado em ata, pois 

temos que fomentar a maior participação possível e que a SESP é sempre favorável há ampliarmos a 

participação e não restringirmos. O Presidente coloca que vamos verificar esta questão e que poderemos 

abrir esta possibilidade da reunião ocorrer de forma hibrida. O Conselheiro Renato diz que temos que 

construir de uma forma que haja a exceção, temos que considerar a situação de cada um/uma, que pode-

mos chegar num consenso para que haja a participação de todos/as. A Conselheira Helena deixa registrado 

também a importante contribuição do Dr Marco Bessa neste Conselho. Não havendo mais nada a tratar o 

Presidente agradece a participação de todos e todas e a reunião dá se por encerrada às 11h20min, do que 

eu, Helena Maria Ramos dos Santos, Secretária Executiva lavrei a presente ata que vai devidamente as-

sinada por mim e pelo Presidente deste Conselho. 
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