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Ao décimo quinto dia do mês de setembro de 2015, às 09h15, à Rua Deputado Mário de Barros, 1290 - 

Ed. Caetano Munhoz da Rocha - Centro Cívico, 5º andar na sala de reuniões da Sesp (Anticrise), 

realizou-se a Reunião Ordinária do CONESD-PR. Estiveram presentes 22 Conselheiros: Rosane 

Neumann (Titular Sesp-DEPSD), Cineiva Campoli (Suplente Sesp-DEPSD), Dra. Cristina Ruaro e Dr. 

Eduardo Monteiro (Titular e Suplente MP-PR), Luiz Aparecido Balan (Suplente 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), Eugênio Filho (Titular AMP-PR), Dr. Ricardo Assmé (Titular AMP-

PR), Uilson José Gonçalves Araújo e Luciana Maria Lourenço (Titular e Suplente CRESS-PR), Raquel 

Lilian Nunes Reikdal (Titular IFB), Maria Virgínia e Dione Maria Menz (Titular e Suplente UFPR). Marcos 

Marcelo Muller (Titular DEPEN), Lucilia Amaral Fontanari (Titular SETI), Denise Xavier Masson (Suplente 

SEDS), Ilson Rhoden (Titular SEET). Os seguintes Conselheiros justificaram formalmente a ausência: 

Major Mario Jorge Alves Lopes (Suplente PM), Geraldo Luis Gonçalves (Titular ACP), Maria Cristhina 

Rocha (Titular FIEP/SESI), Não estiveram presentes Conselheiros (Titulares e Suplentes), nem 

justificaram as faltas, das seguintes entidades: Polícia Civil, SEJU, OAB. A presidente do Conesd 

cumprimentou a todos, agradeceu a presença, lembrando que um dos objetivos da reunião, como 

previsto na Convocação, era definir as propostas de atividades de cada Comissão Permanente do 

CONESD-PR. Em primeira instância, o Secretário Reginaldo Gouvea fez a leitura da Ata da Reunião 

Extraordinária ocorrida no dia 24/08/2015, para aprovação, onde ficou definida a composição de cada 

Comissão. O Conselheiro Luiz Carlos Hauer ponderou que os trabalhos do CONESD-PR deveriam se 

deter à reedição do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas, e a Presidente Rosane Neumann 

anunciou que os trabalhos em pauta culminariam em contribuições para o referido Plano e que seria 

mantido o encaminhamento proposto para a manutenção da ordem dos trabalhos, enquanto método 

estabelecido. A Conselheira Lucília Amaral acrescentou que poderia, junto à SETI, contribuir e tentar 

implementar estudos de extensão junto as Universidades Estaduais. Rosane Neumann solicitou que os 

Conselheiros se reunissem em grupos, conforme a organização das 5 Comissões Permanentes 

constituídas em Regimento Interno, para que fossem previstas atividades, e respectivamente 

responsáveis e prazos para atingir cada objetivo elaborado para as Comissões em Reunião 

Extraordinária de 24/08/2015. Após 2 horas de trabalhos em grupo, cada qual apresentou em plenária os 

resultados das proposições. Deu-se início à apresentação com a Comissão de ‘Prevenção’, com o Luiz 

Balan (Coordenador) e Cineiva Campoli, onde apresentaram as atividades delineadas. As conselheiras 

Diana e Cristina sugeriram elaborar horários alternativos para os encontros das comissões, ficando livre 

para cada comissão estabelecer seus encontros. Deu-se na sequencia a apresentação das atividades da 

Comissão de ‘Tratamento, Recuperação e Reinserção Social’ com o Luiz Carlos Hauer 

(Coordenador), da Comissão ‘Redução de danos sociais e à saúde’, por Uilson José (Coordenador), 

da Comissão ‘Redução da Oferta’, apresentado por Augusto, indicando como Coordenador o 

Conselheiro Marcos Marcelo Muller. Por fim, a apresentação da Comissão ‘Estudos, Pesquisas e 

Avaliações’ ficou a cargo de Dione Maria Menz, tendo como Coordenadora a Conselheira Maria Virgínia 

Cremasco. O documento produzido em grupos e avistado em plenária por todos será encaminhado via 



email para os Coordenadores de cada Comissão para os devidos ajustes até o dia 30 de setembro e 

enviado para a Presidente do CONESD, considerando que a cada reunião do CONESD, a começar pela 

ordinária de outubro, sempre será incluída em pauta a apresentação dos resultados das atividades das 

Comissões. Vale ainda lembrar que, estando previsto no Inciso II do Art. 35º do Regimento Interno do 

CONESD, os Conselheiros devem participar de pelo menos uma Comissão, e para a reunião de outubro 

este quesito deve estar resolvido, para isso, solicitam-se as devidas inscrições diretamente com os 

Coordenadores de Comissões: 1) Comissão de Prevenção - Luiz Balan da SEED; 2) Comissão de 

Tratamento, Recuperação e Reinserção Social - Luiz Carlos Hauer da COMPACTA; 3) Comissão 

Redução de danos sociais e à saúde - Uilson José do CRESS; 4) Comissão Redução da Oferta - 

Marcos Marcelo Muller do DEPEN/SESP; 5) Comissão Estudos, Pesquisas e Avaliações - Maria 

Virgínia Cremasco da UFPR. Além de que, os mesmos Coordenadores estão encarregados de revisar o 

documento preenchido durante a reunião e encaminhar para a Presidente, Rosane Neumann até o dia 

30 de setembro. Terminada as apresentações das Comissões, Rosane Neumann passou a palavra para 

a Conselheira Cineiva Campoli que apresentou a plataforma virtual do CONESD, onde os Conselheiros 

encontram dados e informações do CONESD (Composição, Regimento, Convocações, Atas e Notícias). 

E todos foram convidados a participar da gestão de dados e informações sobre o CONESD, 

principalmente, enviando notícias vinculadas a políticas sobre drogas das instituições que representam 

para divulgação na página eletrônica. Luiz Hauer sugeriu a criação da FANPAGE no Facebook onde a 

visualização do Conesd seria bem mais abrangente no meio virtual, Luiz indagou sobre uma publicação 

da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e seu Depto de Pol. Públicas sobre Drogas que afirma que 

realizaram mais de 3 mil internamentos. A Presidente Rosane Neumann, passou a palavra ao Secretário 

Reginaldo Gouvea, onde expôs aos pares, ainda presentes, sua dificuldade de exercer a função de 

Secretário Executivo junto ao Conesd, em virtude de motivos profissionais. O mesmo ainda deixou em 

aberto para a próxima reunião, onde colocará no pleno a ideia de exercer conjuntamente a secretaria 

com a Conselheira Cineiva Campoli, acatando a sugestão da Conselheira Diana de Lima e Silva. Rosane 

Neumann ainda reforçou a importância da participação dos Conselheiros no I Congresso Estadual de 

Políticas Públicas sobre Drogas que será realizado de 06 a 08 de outubro do corrente. Não tendo mais 

assuntos a tratar, a Presidente Rosane Neumann agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, 

cuja elaboração da Ata ficou a cargo de Reginaldo e Cineiva. A próxima reunião do CONESD será 

realizada das 9h00 às 12h30, no 4º andar do prédio da SESP, no dia 20 de outubro de 2015 (terceira 

terça feira do mês, conforme estimado em Ata da reunião de 11 de agosto, LIDA e APROVADA na 

reunião ordinária dia 15 de setembro) do CONESD.  

 

 


