
5ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024

Data:  22 de novembro de 2021

Participantes: Rosana Onocko, Pedro Cruz, Isabela Cardoso, Claudio

Maierovitch, Estela Aquino, Deivisson Santos, Reinaldo Guimaraes, Lilia Blima,

Tatiana Gerhardt, Ligia Kerr, Rômulo Paes, Paulo Henrique Mendonça,

Anaclaudia Fassa, Fernando Herkrath, Marilia Louvison, Diana Anunciação,

Deivisson Vianna

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

1. Informes

● Frente pela Vida

Rosana informou sobre a produção de um texto curto, conjuntural e de

balanço, propondo questões a serem discutidas em 2022 - e em sinergia com os

estados.

● Relatório da Pandemia

Rômulo informou que o deputado Patrus Ananias autorizou emenda

parlamentar de cinquenta mil reais para produção textual, a partir da contratação

de um pesquisador.

● Reunião Anual SBPC

Reinaldo, junto ao Comitê Assessor de Ciência e Tecnologia da

ABRASCO, está formulando proposição de atividade para compor a programação

do evento.
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● Relatório CONITEC sobre tratamento para Covid-19

Reinaldo informou que a mesa diretora do CNS deliberou por apoiar o

documento. Rosana conversará com Fernando Pigatto e Claudio Maierovitch e

Reinaldo irão elaborar posicionamento da ABRASCO sobre o tema.

● Inter-GTs sobre ações afirmativas

Diana informou sobre reunião realizada entre GT Racismo e Saúde, GT

LGBTQIA+, GT Deficiência e Acessibilidade, GT Saúde Indígena e GT Gênero e

Saúde. Na ocasião, deliberou-se pela continuidade da articulação entre esses

espaços com a finalidade de promover a discussão interseccional. Também foi

feita discussão histórica para potencializar as ações afirmativas, para uma

ABRASCO antirracista e antisexista. Deliberou-se pela construção de um

documento que contenha as propostas estruturais para a ABRASCO, além de

reivindicar uma mesa com essa temática no Abrascão 2022.

● CA CNPq

Será enviada carta ao CNPq sobre a forma como o processo de escolha de

representante foi feito.

2. Apoio a Projeto Lei paranaense de regulamentação da oferta e

comércio de cannabis medicinal

Deivisson apresentou a proposta e deliberou-se pelo apoio ao PL

962/2019, que assegura o acesso a medicamentos e produtos à base de

canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabidiol (THC) para tratamento de doenças e

síndromes de transtornos de saúde.
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3. Abrascão

Isabela Cardoso informou que o Centro de Convenções está reservado

para novembro de 2022. Em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e foi

sinalizado o apoio à realização do evento, através da cessão do local a partir de

projeto a ser entregue pela Secretaria Executiva e Presidência, em Salvador, no

mês de dezembro. Deliberou-se pelo início de composição da Comissão Local.

● Tema

● Metodologia

Próxima reunião: 13/12, às 9h, virtualmente, com link a ser enviado

antecipadamente.
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