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Às oito horas e cinquenta minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e dois, os 

membros do CONESD se reuniram na modalidade hibrida, no 10º andar do prédio da SESP no 

Batel e via aplicativo google Meet para a oitava reunião ordinária do biênio, conforme deliberado na reunião 

ordinária de agosto. O Sr. Presidente iniciou a reunião com saudação, passando ao primeiro ponto de pauta: 

aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 31.08.22, lembrando que não constou sua homenagem ao 

aniversário da Polícia Militar do Paraná, e seus relevantes serviços prestados à sociedade. O Presidente põe 

em votação a aprovação da ata da Reunião Ordinária de 31 de agosto/2022, a qual foi aprovada por 

unanimidade; seguindo para o segundo item da pauta, relativo ao aumento de vagas de instituições indicadas 

pelo pleno, para comporem o colegiado do CONESD no próximo período a iniciar em 2023. Que foram 

apresentadas as sugestões ao Sr. Secretário da pasta da SESPPR, o qual encaminhou à Casa Civil, aguardando 

assinatura do Sr. Governador. Entretanto, nesse interregno a COMPACTA de forma intempestiva, oficiou 

diretamente à Casa Civil, solicitando sua inclusão. Informou ainda, que o Amor Exigente, que tem grande 

representatividade no Estado também solicitou vaga no CONESD, pedido este feito à presidência do conselho 

e ao Secretário. Em decorrência, o Sr. Secretário solicitou à presidência deste conselho o seu parecer, o qual 

providenciará nas próximas horas. O terceiro item da pauta: foi informado pelo presidente, que os relatórios 

das comissões permanentes já fora objeto da reunião extraordinária do dia 31.08.22, e que fora deliberado que 

as próximas reuniões dessas comissões, ocorrerão nos meses de outubro e novembro no final das reuniões 

ordinárias, pelo tempo de 30 minutos;  O Sr. Presidente solicitou a necessidade de fixar-se oportunamente, 

dentro desse ano, uma reunião, que poderá ser extraordinária, para deliberações sobre reunião com os demais 

conselhos municipais; O conselheiro Renato usando da palavra solicitou esclarecimentos sobre o número de 

novas entidades que ingressarão no CONESD/2023, que no seu entender foram 5, tendo respondido o Sr. 

Presidente que fará uma resposta ao Sr. Secretário. O quarto ponto da pauta, relativo ao Plano Diretor, 

lembrando que as comissões permanentes apresentarão suas sugestões e relatórios de atividades, a serem 

encaminhadas à próxima gestão, até o dia da última reunião ordinária em dezembro, o que também poderá ser 

feito pelas entidades que compõem o CONESD, não só para que a próxima gestão tenha conhecimento das 

atividades desenvolvidas, mas também para que se for do seu interesse, dar continuidade.  Em seguida, o 

conselheiro Renato fazendo uso da palavra, apresentou o segundo relatório da Comissão de Redução de Oferta 

(o primeiro apresentado em 2021), com respeito a projetos em curso no mundo e no Brasil, oriundos da 

UNODOC, sob a bandeira SAR – Subsistema de Alerta Agudo, que tem por objetivo a identificação rápida de 

novas drogas, e a sua inclusão nas listas de substâncias ilícitas através da ONU, com monitoração global,  que 

permite a repercussão aos demais países, para que estes tomem as suas providências, e que no caso do Brasil 

a lista é gerenciada pela ANVISA, esclarecendo que o mecanismo atualmente utilizado por alguns grupos 

criminosos é a modificação de alguns itens da formulação de determinadas drogas, para descaracterizá-las em 

relação aos nomes pelos quais são conhecidos e listados pela ANVISA, resultando com isso, que não seriam 
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tipificadas como aquelas drogas originais, e portanto, não passíveis de apreensão e de punição aos 

seus comerciantes, exemplificando  o caso da cannabis sintética sob formato de imagem impressa 

em papel sulfite (A4) apreendido em presídio. Que o Brasil aderiu ao referido sistema – SAR. 

Listou os vários projetos em curso, tais como: PROJETO MINERVA – resumidamente trata de investimentos 

nos estados com precariedade na área de perícia; PROJETO MERCÚRIO – que busca a capacitação de 

profissionais da área; SUP – Serviço de Voluntariado em Pesquisa; CDR -Centro de Excelência de Redução 

de Oferta de Drogas Ilícitas com parceria entre SENAD e UNODOC; PROJETO CLOACINA – Que busca a 

compreensão do consumo de drogas em determinada localidade, a partir da análise dos fluídos e resíduos de 

esgoto, já em andamento no Distrito Federal (há dois anos) e Curitiba (esse ano); PROJETO THANATOS – 

que trata da análise de drogas lícitas e ilícitas em vítimas de acidentes de trânsito e homicídios; o Presidente 

levantou a possibilidade de se questionar a SENAD sobre a possibilidade da testagem de substâncias utilizadas 

em festas raves, com objetivo não só da redução da oferta mas também de dano aos usuários; apresentou a 

ideia de adiantar a última reunião ordinária para o dia 07.12.22, de forma presencial, e após realizar um almoço 

de confraternização e encerramento da gestão – o que foi aprovado por unanimidade. Em resposta à indagação 

da conselheira Maristela, foi respondido que atualmente são lançadas no mercado mundial, a média de uma 

nova substância ilícita por dia, segundo UNODOC, que o maior produtor de cannabis no mundo é o Paraguai ; 

que os três maiores produtores de cocaína são Peru, Colômbia e Bolívia; que os EUA e  Brasil, nesta ordem, 

figuram como maiores consumidores de cocaína; A conselheira Maristela informou que o Plano Diretor 

encaminhado à SESA teve movimentação que poderá ser acompanhada diretamente estando de posse do 

protocolo no sistema digital. O conselheiro Renato informou que encontra-se na posse de certificados dos anos 

de 2019 a 2021 destinados às instituições, e que os entregará oportunamente. Nos informes gerais, foi 

anunciado pelo presidente, evento da OAB/PR, no dia 04.11, relativo a Política de Drogas, com protagonismo 

feminino, o dia todo aberto a quem desejar, com informações e inscrições oportunamente no site da instituição. 

Agradeceu a participação de todos encerrando a reunião às 11h30min, do que eu, Carlos Augusto Weber, ad 

hoc, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por mim e pelo Presidente.  
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Aline Calefi Lima FIEP ausência justificada 

Anelyze Santana Polícia Cívil 
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Diogo MPPR – ausência justificada 

Dulce Bais UFPR online 

Edison Luiz Machado de Camargo SEJUF - online 

Fábia Teixeira Fritegotto Gimenez MPPR – ausência justificada  

Fábio José Lopes Orsine CRP PR  

Helena Maria Ramos dos Santos CRESS PR ausência justificada 

Luiz Carlos Hauer OAB PR  

Marco Antônio Socorro Marques Ribeiro 

Bessa 

CRM online 

Maria Lúcia Gomes ACP PR online  

Maristela da Costa Souza SESA PR online 

Regina Célia Vitório SEED ausência justificada 

Renato Bastos Figueiroa SESP  

Major Ricardo da Costa PMPR  

Rita de Cássia Naumann DEPPEN PR online 

CONVIDADOS E OUVINTES 

Camila Duda Convidada- NEPSD 
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