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ATA Nº 004/2022 

No dia 31.08.2022, às 09:00, reuniram-se em 4ª reunião extraordinária remota do ano 

de 2022, os(as) senhores(as) conselheiros(as) e suplentes do CONESD, através da 

plataforma Google Meet, para tratar dos temas constantes da pauta informada na última reunião 

ordinária (funcionamento das comissões permanentes). Solicitado pelo sr. presidente, que este 

conselheiro (Carlos Augusto Weber/OAB-PR) atuasse ad hoc para confecção da ata. Fizeram uso 

da palavra, para esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos das comissões, os seguintes 

coordenadores: pela “Comissão de Tratamento”- Maristela da Costa Sousa (SESA), a qual 

pontuou sobre os trabalhos e dificuldades na área da Saúde, apresentando proposta de que as 

próximas reuniões das comissões ocorram no final de cada reunião ordinária do CONESD; Que o 

protocolo das propostas finais da Conferência sobre Drogas está em diligência na SESA; que a 

devolutiva está prevista a ser entregue até o dia 15 de Setembro, mas que pessoalmente não 

responde pela SESA, já que como área técnica não possui esse poder,  e porque  a SESA tem seus 

próprios trâmites, e assim  antes de concluir-se o despacho aquela diretoria precisa aprová-lo; Que 

solicitou ao NEPSD, por correio eletrônico, a prorrogação do prazo de entrega até 15.09.22; Instou 

a necessidade da participação dos suplentes em sua comissão, quando da impossibilidade dos 

titulares;  Pela “Comissão de Prevenção”, Carlos A Weber (OAB/PR), justificando que muito 

embora haja boa vontade de todos os conselheiros, nos últimos meses não foram realizadas as 

reuniões, por motivos diversos, seja da ausência de quórum, enfermidade deste suplente, reuniões 

no mesmo horário que impossibilitaram a participação de alguns, a interrupção do projeto 

inicialmente apresentado pela representante da Secretaria de Educação, o qual já havia sido 

iniciado com duas visitas a escolas de Campo Largo, pela sua saída do CONESD, bem como pela 

saída do representante do MP,  o que dificulta o prosseguimento do mesmo projeto; solicitou a 

indicação de dois novos integrantes para substituir as instituições que tiveram a ausência definitiva 

dos conselheiros referidos. Em seguida, pela “Comissão de Redução de Oferta”, fez uso da 

palavra o Dr. Renato Figueroa (NEPSD) dizendo que a Comissão apresentou um relatório ano 

passado sobre a situação de usuários e tráfico no estado, fazendo um paralelo dos casos de 

homicídios.   A dificuldade de reunião  está pelo fato de contar somente com dois integrantes, 

precisando de pelo menos mais um  para continuidade dos trabalhos; pela “Comissão de Redução 

de Danos”,  Fábio José Orsini Lopes (CRPPR);  que a comissão não teve quórum em suas 

reuniões, e que o trabalho e a produção sobre a temática “Redução de Danos” se concretizou 

durante o planejamento e a execução da Conferência Estadual, onde o tema foi incluído como eixo 

temático e conduzido pelo Coordenador desta Comissão. Fizeram uso da palavra, ainda, os 

seguintes conselheiros: José Augusto Soavinski, Rita de Cássia Naumann, Fábia Teixeira Fritegotto 

Gimenez, Maristela da Costa Sousa, e o presidente Luiz Carlos Hauer o qual definiu com votação 
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unânime de sua proposta, o dia 10-12-22, para apresentação pelas comissões, dos 

relatórios de atividades, e que haverá definição de novas datas, horários e tempo de 

funcionamento das mesmas, preferencialmente antes das reuniões ordinárias do 

CONESD. Reunião encerrada às 10:30 horas. 

 

LISTA DE PRESENÇA 

 

PRESENTES ÓRGÃO REPRESENTANTE 

Aline Calefi Lima FIEP ausência justificada 

Anelyze Santana Polícia Cívil 

Carlos Augusto Weber OAB PR   

Diogo MPPR – ausência justificada 

Dulce Bais UFPR ausência justificada  

Edison Luiz Machado de Camargo SEJUF  

Fábia Teixeira Fritegotto Gimenez MPPR   

Fábio José Lopes Orsine CRP PR  

Helena Maria Ramos dos Santos CRESS PR ausência justificada 

José Augusto Soavinski SESP 

Luiz Carlos Hauer OAB PR  

Marco Antônio Socorro Marques Ribeiro 

Bessa 

CRM  

Marcelo Mikosz ACP PR 

Maria Lúcia Gomes ACP PR   

Maristela da Costa Souza SESA PR  

Regina Célia Vitório SEED  

Renato Bastos Figueiroa SESP  

Major Ricardo da Costa PMPR  

Rita de Cássia Naumann DEPPEN PR online 

CONVIDADOS E OUVINTES 
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                            Marisa da Costa  Psicóloga da equipe técnica da divisão de Saúde 

Mental da SESA 

 

Luiz Carlos Hauer 

Presidente – CONESD 

 

Carlos Augusto Weber 

ad hoc  

 

 


