
 

Secretaria da Segurança Pública e Administração 
Penitenciária 

Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas - CONESD-PR 

Reunião Ordinária – 20 de outubro de 2015. 

Ao vigésimo dia do mês de outubro de 2015, às 09h20, à Rua Deputado Mário de Barros, 
1290 - Ed. Caetano Munhoz da Rocha - Centro Cívico, 2ºandar, realizou-se a Reunião 
Ordinária do CONESD-PR. Estiveram presentes 22 Conselheiros: Cineiva Campoli 
(Suplente Sesp-DEPSD), Dra. Cristina Ruaro e Dr. Eduardo Monteiro (Titular e Suplente 
MP-PR), Juara Regina Arthury de Almeida (Titular SEED-PR), Luiz Carlos Hauer (Suplente 
Compacta), Diana de Lima e Silva (Titular Sindijor), Maristela da Costa Sousa (Suplente 
SESA), Frederico Nogueira Ronconi (Titular CRP), Reginaldo da Silva Gouvea (Titular 
SINEPE-PR), Dr. Augusto Gluszczak Júnior (Titular TJ), Alex Sandro de Oliveira Chaves 
(Suplente AMP-PR), Riad Farhat (Polícia Civil – SESP)), Luciana Maria Lourenço 
(Suplente CRESS-PR), Raquel Lilian Nunes Reikdal (Titular IFB), Dione Maria Menz 
(Suplente UFPR). Marcos Marcelo Muller (Titular DEPEN), Denise Xavier Messias 
(Suplente SETI), João Edison Miranda e Denise Xavier Masson (Titular e Suplente SEDS), 
Déborah Toledo Martins (Titular SEJU), Major Mario Jorge (Suplente PM-PR) e Maria 
Cristhina Rocha (Titular FIEP/SESI). Os Conselheiros que justificaram formalmente a sua 
ausência foi Uilson José Gonçalves de Araújo (Titular CRESS), Rosane Neumann (Titular 
do Sesp-DEPSD). Não estiveram presentes Conselheiros (Titulares nem Suplentes, nem 
justificaram as faltas, das seguintes entidades: ACP, Associação Médica do Paraná, OAB e 
Instituto Paranaense do Esporte e Turismo. Deu-se início a Reunião presidida pela Vice-
Presidente Diana de Lima e Silva, ao qual agradeceu a presença de todos, deixando a par 
aos presentes o encontro que teve com a presidente do Conesd-PR Rosane Neumann, um 
dia antes da reunião ordinária, passou a palavra ao secretário Reginaldo Gouvea para que 
fizesse a leitura da ATA da reunião ordinária de setembro de 2015, antes porém o 
Conselheiro Luiz Carlos Hauer solicitou questão de ORDEM, para falar sobre a alteração 
da redação da referida ATA, onde foi alterada a data da próxima reunião colocada para o 
dia 28/10/2015, indagou quem teria feito esta alteração da data. A Conselheira Cineiva 
Campoli pediu desculpas a todos pelo ocorrido, salientando que foi a pedido da presidente 
Rosane Neumann, fez alteração na redação final da ATA de setembro de 2015. Dra. 
Cristina (em questão de ORDEM), salientou que o ato ocorrido era muito grave, pois 
descontextualizar um documento seria caso de apuração dos responsáveis. Luiz Carlos 
pediu respeito com as pessoas que disponibilizam seu tempo para estar contribuindo com 
o Conesd, salientou também que o ocorrido caracteriza quebra de confiança e que a 
situação tem que ser apurada. Dr. Eduardo sugeriu a criação de uma Sindicância 
respaldado pelo Art. 31º - Das reuniões do Conselho Pleno serão lavradas atas que 
informarão o local e a data de sua realização, nome dos membros presentes e 



demais participantes e convidados, resumo dos assuntos apresentados e debates 
ocorridos, bem como as deliberações tomadas, ao qual foi afrontado, e que obedece o 
Art. 36 - §2° - A substituição, quando necessária, dar-se-á por deliberação da maioria 
absoluta dos membros do Conselho, após procedimento iniciado mediante 
provocação de integrante de Conselho ou de qualquer cidadão, assegurado o direito 
de ampla defesa, do Regimento Interno do Conesd. Dr. Eduardo ponderou sobre o uso do 
aplicativo do Watsapp devem permanecer para uso dos assuntos do Conesd, pois é 
essencial para comunicação imediata entre os Conselheiros (as). A Conselheira Juara 
Arthury justificou o ocorrido com o Conselheiro Luiz Balan, onde foi exposto o seu perfil 
com imagens impróprias, e que a SEED se retratou de imediato ao Conesd-PR após ter 
recebido o B.O feito pelo Conselheiro Luiz Balan, portanto neste caso o pleno acatou as 
ponderações e justificativas apresentadas pelo Conselheiro Luiz Balan. A Vice-Presidente 
Diana de Lima e Silva propôs a criação da Comissão de Sindicância para apurar à 
alteração da redação final da ATA de setembro 2015, onde ficou definido os nomes dos 
seguintes Conselheiros (as): Dr. Eduardo, Frederico, Luciana e Dr. Riad. Esta Comissão 
deverá levar ao Departamento de Políticas sobre Drogas os questionamentos que 
culminaram na adulteração da redação final da ATA de setembro de 2015. A Vice-
Presidente Diana de Lima e Silva, leu a correspondência enviada pela COMAD-Londrina, 
onde levantava a questão do atendimento de uma menina que se intoxicou com LSD, foi 
atendida em um hospital particular e após feito a lavagem estomacal foi levada pelo seu 
pai, posteriormente cometeu suicídio jogando-se do prédio onde morava. Sobre esta 
questão atendimentos feitos aos dependentes, o Conselheiro Frederico passou sua 
experiência de trabalho, pois há grandes controvérsias entre os atendimentos e atendidos, 
pois eles não seguem um protocolo único de atendimento, que esse é um grande problema 
das emergências envolvendo saúde geral e saúde mental do dependente/usuário. Diana 
passou a palavra ao Major Mario Jorge da Polícia Militar, onde apresentou e comunicou a 
todos a Comemoração dos 15 Anos do Proerd, passou aos presentes convite da 
programação e convidou a todos se possível estar presente no jantar dançante do Proerd 
no dia 27/10/2015. Luiz Carlos ressaltou aos pares que atitudes como essa do Proerd tem 
que ser sempre trazidas ao Conesd pelos demais membros que compõe o Conselho, são 
estas boas práticas que fortalece a instituição. O Secretário Reginaldo, em virtude do 
tempo pediu a palavra, pois o assunto da ATA de setembro/2015 tinha consumido boa 
parte da reunião, e que o mesmo ainda tinha que ler a ATA de sua autoria para aprovação 
do pleno, feito a leitura e aprovação, todos os presentes assinaram. Diana comunicou que 
em conversa com a presidente Rosane comentou que ficaria complicado dois comandos 
na Secretaria Executiva do Conesd, e que a mesma indicaria a Conselheira Cineiva 
Campoli para exercer a função, aproveitando-se da oportunidade Reginaldo pediu a 
palavra e agradeceu a todos pela confiança depositada em sua eleição para compor a 
Secretaria Executiva do Conesd, pois foi uma grande honra, e por motivos profissionais 
estava tendo dificuldades em exercer a função, comentou que já estava revendo esta 
situação, talvez desistir da ideia de sair da Secretaria Executiva, pois já estava se 
ajustando com seus afazeres profissionais e se ambientando com o exercício de 
Secretário, mas em virtude dos acontecimentos da última semana, renunciou ao cargo de 
Secretário Executivo do Conesd, deixando em aberto para a próxima reunião e discussão 
do pleno a escolha de um novo nome. A Conselheira Dione solicitou a inclusão do seu e-
mail no cadastro do Conesd pois não estava recebendo as convocações do Conselho, 
propôs que deveríamos estabelecer uma Comissão para discutir a realização da  
Conferência Estadual de Políticas sobre Drogas. Colocado em discussão foi estabelecido 
um Plano de Ação para estudar as propostas para Conferência Estadual, onde se 
propuseram a contribuir nesta Comissão os Conselheiros (as): Alex, Dione, Frederico, 



Diana, Maristela, Juara, Lucília (lembrada pelos presentes), Eugênio (lembrado pelos 
presentes) e Luciana. A Conselheira Juara Arthury sugeriu em disponibilizar o Link da 
Escola Interativa da SEED-PR no dia 16/11/2015 para a comissão se reunir virtualmente e 
debater sobre a realização da Conferência Estadual. Diana seguindo a pauta sugeriu que a 
Realização do Plano Estadual seja feita conjuntamente com a Conferência, deixando para 
discussão da próxima Reunião Ordinária de novembro de 2015. Luiz Carlos pediu a 
palavra para comunicar a todos os presentes seu afastamento do Conesd, em virtude do 
seu afastamento da Compacta, agradecendo a todos pelo tempo de convívio junto ao 
Conesd. Sr. Tiago representante da Compacta ponderou e disse que em breve enviará ao 
Conesd os nomes que irão representarar a entidade em futuras reuniões. A Vice-
Presidente Diana replicou Sr. Tiago da Compacta dizendo-lhe que o Conselheiro Luiz 
Carlos fará muita falta no Conselho e agradeceu pelo excelente serviço prestado deste que 
assumiu sua missão no Conesd, todos o saudaram com uma grande salva de palmas. 
Diana solicitou a todos os presentes em assistir à apresentação da Conselheira Cineiva 
sobre o I Congresso Estadual de Políticas Sobre Drogas, realizado em Pontal do Paraná-
PR, Cineiva salientou que o evento superou as expectativas tendo 800 inscritos de 
diversos lugares do Paraná, inclusive de fora do Estado. Cineiva explanou sobre as 
demandas e sugestões que os participantes deixaram, e por ser um volume grande de 
contribuições irá tabular e apresentar os resultados futuramente, terminada à apresentação 
a Vice-Presidente Diana de Lima e Silva, não tendo mais assuntos à tratar, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a Reunião. Conforme Regimento interno na 3ª  terça feira de 
cada mês, fica previamente agendada a data da próxima Reunião Ordinária o dia 
17/11/2015, a ser definida horário e local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


