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Estiveram presentes 21 (vinte e um) membros do CONESD: Cineiva Campoli (Suplente - DEPSD), 
Major Mario Jorge (Suplente - PM), Marcos Muller (Titular - DEPEN), Luiz Balan (Suplente - 
SEED), João Edison de Miranda e Denise Xavier Masson (Titular e Suplente - SEDS), Deborah 
Martins e Hellen Carvalho (Titular e Suplente - SEJU), Ilson Rgoden (Titular - SEET), Cristina Corso 
Ruaro (Titular - MP), Augusto Gluszczak Júnior (Titular - TJ), Diana de Lima e Silva (Titular - 
SINDJOR), Eugênio Rosetti e Alex Chaves (Titular e Suplente - ASSMPR), Ricardo Assmé (Titular – 
ASSMED-PR), Luciana Lourenço (Suplente - CRSS), Flávio Lemos e Luiz Carlos Hauer (Titular e 
Suplente - COMPACTA), Raquel Lilian Nunes Rickdal (Titular - Instituto Família do Brasil), Maria 
Christina Rocha (Titular - FIEP), Maria Virgínia (Titular - UFPR). Em caráter extraordinário, o 
trabalho foi coordenado pela Representante Suplente do DEPSD, Cineiva Campoli Paulino Tono, 
e a reunião contou com a relatoria de Jorge Ricardo Souza de Oliveira, Coordenador de projetos 
Especiais da SESP-PR. Em primeira instância, os membros foram inquiridos acerca da eleição 
para Vice-presidência do CONESD e ficou decidido por condução democrática, sem voto 
contrário, de que a referida eleição deve ocorrer na presença da Presidente do CONESD, Rosane 
Neumann, a qual estava impossibilitada de participar, por recomendação médica. O membro 
suplente da COMPACTA, chegando após ter sido decidido pelo adiamento da votação, ponderou 
de que a votação deveria ocorrer ainda na reunião em curso para que os trabalhos não tivessem 
atrasos. De todo modo, manteve-se a decisão de que a votação para a Vice-Presidência será 
realizada na reunião ordinária do CONESD no mês de agosto do corrente. Também ficou 
definido que a escolha para Secretário Executivo, que é uma prerrogativa da Presidência, 
também deve ocorrer na próxima reunião. O Coronel Dabul, presidente da gestão passada, 
solicita que no momento que a Presidência ou mesmo a Vice-Presidência (Gestão 2015-2017) 
estiver instalada, que ele seja chamado para repassar formalmente as deliberações da 
Presidência do CONESD a partir da Gestão 2014-2015 e, então, deixa a reunião. Dando 
seguimento à condução dos trabalhos da reunião, as fichas de frequência da reunião, a lista para 
inserir a data de nascimento e a lista contendo os dados de contato de cada membro (para 
verificação das informações), foram repassadas a todos, assim como a cópia do Decreto Nº 
1797/2015 que altera a composição e as atividades do CONESD. Como consta no Art. 4º desse 
Decreto, o novo Regimento Interno do CONESD deve ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias 
após a nomeação mínima de metade dos seus novos membros, ou seja, até 13 de agosto de 
2015. Considerando que o tempo para elaboração do Regimento é exíguo, propôs-se a 
realização de uma reunião extraordinária para esta tratativa específica, agendada para 21/07 
(terça feira), das 9h às 12h30, no 4º andar do Gabinete da SESP no Centro Cívico. Durante a 
reunião houve pronunciamentos referentes a algumas emergências relativas às políticas sobre 
drogas no Paraná e sobre o método de trabalho do próprio CONESD, tendo como resultado a 
organização de três ‘Comissões Especiais’ de caráter temporário no CONESD: Comissão Especial 
1 – Base legal das Políticas sobre Drogas no PR, tendo como membros: Diana, Luciana, Luiz 
Carlos, Cristina, Maria Christina, Hellen e Augusto; Comissão Especial 2 – Comunidades 
Terapêuticas, tendo como membros Eugênio, Alex, Luiz Carlos, Maria Virgínia, Ricardo, Flávio, 
João Edison, Diana e Luciana; e Comissão Especial 3 – Organização de evento estadual, tendo 
como membros Alex, Luiz Carlos, Augusto, Diana e Cineiva. O membro suplente da ASSPR ainda 



indicou a membro Lucília, que estava ausente, para participar da Comissão Especial 3. Foram 
previstas reuniões extraordinárias para que as Comissões Especiais pudessem propor métodos e 
recursos para desenvolver, cada qual, os seus trabalhos, bem como a indicação de um 
coordenador de Comissão, de modo que em reunião ordinária do CONESD, fossem apresentados 
os resultados dos trabalhos das referidas Comissões. Tendo como um dos encaminhamentos, a 
previsão da realização de um evento estadual, com identificação a ser definida, para os meses 
de setembro ou outubro de 2015, de modo que pudesse contemplar a temática referente à 
implantação e fortalecimentos dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas e 
Comunidades Terapêuticas, bem como os processos de formação dos profissionais atuantes 
nestas instâncias. Registrem-se as seguintes manifestações: Hellen questionou a quantidade de 
membros do CONESD vinculados à SESP; Cristina, com apoio de Luiz Carlos e Augusto e 
divergência de Eugênio, sugeriu que o conselho proponha uma lei para sua regulação; Luiz 
Carlos, com apoio de Diana, Eugênio, Augusto e Flávio, afirmou que um dos representantes de 
organizações não governamentais no CONESD fosse uma comunidade terapêutica; Alex propôs 
que a eleição e nomeação de representantes de organizações não-governamentais fosse 
realizada em uma conferência; Augusto indicou a necessidade de identificar as boas práticas 
sobre o tema drogas desenvolvidas no Estado; e Alex solicitou aval do CONESD para realizar 
visita a entidade no município de Munhoz de Melo, não havendo objeções dos presentes. Na 
sequência, houve a apresentação de uma proposta para organização e um plano de trabalho de 
4 Comissões Permanentes / Eixos Temáticos para o CONESD, de modo que pudesse considerar 
as diretrizes da Política Nacional de Política sobre Drogas e o resultado de toda a discussão 
realizada na Gestão 2014-2015 do CONESD e, em anexo, encontram-se os documentos que 
subsidiaram tal apresentação. Afirma-se a possibilidade de manifestação via e-mail (em 
resposta a este depantidrogas@sesp.pr.gov.br) dos membros presentes e ausentes nesta 
reunião, para que sejam incluídos como participantes das Comissões Especiais e Comissões 
Permanentes do CONESD. A próxima reunião ordinária do Conselho Estadual de Políticas 
Públicas sobre Drogas será realizada no dia 11 de agosto das 9h00 às 12h30 na sala de reunião 
do 4º andar do edifício da SESP-PR no Centro Cívico. Sem mais a declarar, eu, Cineiva Campoli e 
Jorge Ricardo de Oliveira, encerramos a reunião. 
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