
MEMÓRIA DE REUNIÃO 13/02/2019
Rua Deputado Mário de Barros, 1290, 4º. Andar, prédio da SESP/PR

PAUTA

Das 9 às 9h30min Apreciação das memórias de reuniões de outubro, novembro e dezembro de 
2018, conforme determinadas pelo Conselho Pleno. 

Das 9h30min as 11h Balanço administrativo da atuação do Conselho nos últimos anos, 
autocrítica da dinâmica de reuniões e atuação dos conselheiros;

Das 11h as 11h40min Proposições de demandas pertinentes ao CONESD para encaminhamento
ao Governador do Estado, a ser agendada na sequência.

Das 11h40min às 12h Assuntos Gerais 

PARTICIPANTES DA REUNIÃO
1) SINDIJOR - Diana de Lima e Silva – Presidente CONESD
2) Associação Comercial do Paraná – ACP – Maria Lúcia Gomes -titular
4) Conselho Regional de Serviço Social – Helena Maria Ramos dos Santos - titular
5) MPPR- MPPR – Guilherme Perini- suplente
5) MPPR- MPPR – Cristina Ruaro - titular
6) FIEP - Carolina Arruda Arns - suplente
7) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PR - Luiz Carlos Hauer – titular
8) SINEPE – Ana Paula Schultz - suplente
9) UFPR – Alessandro Antonio Scaduto – titular
10) SEED – Secretaria de Estado da Educação – Simone Carina Baroni – titular
10) SEED – Secretaria de Estado da Educação – Regina Célia Vitório - suplente
11) SESA – Secretaria de Estado da Saúde – Maristela da Costa Souza – titular
13) SESP – DEPEN/PR – Rita de Cássia R. Costa Naumann – titular

Convidados 
DEPSD – Departamento Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas – Renato Figueroa
Pastoral da Sobriedade -  José Augusto Soavinski

RESUMO DA REUNIÃO

Mesmo  não  tendo  quórum  necessário,  os  trabalhos  tiveram  início  às  9h15min.  Com  a
apresentação  dos  integrantes,  presentes,  ao  novo  Diretor  do  DEPSD  Renato  Figueroa.  Na
sequência,  iniciou-se  a  pauta:  1). Apreciação  das  memórias  de  reuniões  de  outubro,
novembro e dezembro de 2018, conforme determinadas pelo Conselho Pleno. 2) A presidente
apresentou do balanço administrativo da atuação Gestão do Conselho nos últimos anos;
observando na sua fala que durante a gestão também acumulou a função de secretária executiva,
tendo  emitindo  57  Ofícios  em  2017  e  66  Ofícios  em 2018,  respondendo  ao  estado  e  aos
municípios.  Diana  citou  ações  exitosas  do  Conesd  entre  elas:  a  obtenção  da  liminar  que
suspende a venda de bebidas alcoólicas nos estádios; a participação de Conselheiros na Previda,
e em 2018 em ação, conjunta com a SEED, Ministério Público e Conesd, do “Junho Paraná sem
Drogas”;  Formação  de  Conselhos  Municipais,  o  primeiro  em  dezembro  de  2017  com  44
participantes e o segundo março de 2018 com 88 conselheiros municipais; Seminário Junho
Paraná sem Drogas realizado em junho de 2018, em parceria com o Ministério Público. 3)  O
item Proposições de demandas pertinentes ao CONESD para encaminhamento ao Governador
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do Estado, a ser agendada na sequência não foi discutido. Passou-se para o item  4) Assuntos
Gerais com o posicionamento de conselheiros sobre os seguintes assuntos: Criação da comissão
eleitoral e para a formulação do projeto de lei, como também e estudar e reformular o regimento
interno;  respeito à hierarquia para marcar reunião com o novo secretário da SESP antes das
demandas pertinentes do CONESD serem encaminhadas diretamente ao Governador do Estado,
esta  foi  uma  fala  enfática  da  conselheira Maria  Lúcia  Gomes.  Seguindo,  houve  outras
manifestações a respeito da falta de quórum em algumas sessões, que impede a efetividade de
ações; a função do conselho também foi discutida, sendo ela controle social e não é submissa e
sim vinculado a SESP; sugestão de prorrogação da gestão atual  por mais  90 dias  até  nova
eleição; refutação da sugestão de prorrogação da gestão; persistência na substituição do decreto
governamental pela criação lei que assegura o Conselho e permite a ele a criação de Plano
Diretor, para que de fato este conselho se torne efetivo; cobrança das faltas dos conselheiros as
suas entidades; planejamento da Conferência Estadual e capacitações; e a conclusão do Plano
Estadual  .  Ficou  acordado  entre  os  conselheiros  presentes  que  para  a  próxima  reunião  é
imprescindível  os  nomes  dos  novos  membros,  devido  a  reestruturação  das  Secretarias  de
Estado. 

A presidente informou que será organizado um evento de encerramento da gestão atual com o
reconhecimento dos serviços prestados pelos conselheiros que sairão e posse dos novos, dando a
reunião por encerrada.

Os trabalhos foram finalizados às 11h56min. Este documento foi lavrado pelas Conselheiras
Simone  Carina  Baroni  e  Regina  Célia  Vitório  representantes  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação, aos 13 (treze) dias do mês de fevereiro de 2019. 
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