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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 E 

 522ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONEN/DF 

Às dez horas e quinze minutos do dia cinco de novembro de 2015, na sala de reuniões do 1 
CONEN/DF, reuniu-se o colegiado para reunião ordinária do mês de novembro de 2015 e 522ª 2 
Reunião Ordinária do CONEN/DF. Presentes os conselheiros: A Presidente Joana d’Arc Alves 3 
Barbosa Vaz de Mello, e a Vice Daisy Rotavio Jansen Watanabe, Bruno de Souza Moura, Lívia 4 
Márcia Faria Bandeira Vilhalva, Leandro Silva Almeida, Paulo Henrique Ferreira Marçal de Bezerra, 5 
Aryadne Márcia Argolo Muniz, José Nascimento Rego Martins, Lídia Célia Dourado Clímaco, Luíza 6 
Maria Rocha Pereira, Marcos Aurélio Izaias Ribeiro, Levy Calazans dos Santos, Areolenes Curcino 7 
Nogueira, Beatriz Maria Eckert-Hoff, Valdir Alexandre Pucci, Leonardo Gomes Moreira, Francisco 8 
das Chagas Alves Aguiar Júnior. Ausentes os conselheiros: Maria do Socorro Paiva Garrido, 9 
representada por Leandro Silva Almeida; Daniela de Souza Silva, representada por Aryadne Márcia 10 
Argolo Muniz; Rodrigo Bonach Batista Pires; Suely Francisca Vieira, representada por Luíza Maria 11 
Rocha Pereira; César Ricardo Rodrigues da Cunha, representado por Areolenes Curcino Nogueira e 12 
Marcelo Dias Varella. A seguir serão resumidas as discussões e deliberações do colegiado: 13 
ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciando a reunião ordinária do CONEN/DF, a presidente 14 
Joana Mello comunicou a ocorrência de problema no sistema de informática da Secretaria de Estado 15 
de Justiça e Cidadania – SEJUS, na noite do dia anterior, inviabilizando a utilização de data show 16 
para apresentação dos trabalhos e a impressão da lista de presença, solicitou a compreensão de todos 17 
para o prosseguimento da reunião, passando à discussão e aprovação da ata da reunião ordinária 18 
de 01 de outubro de 2015, previamente enviada por e-mail aos conselheiros. Colocada em votação 19 
foi aprovada por unanimidade e assinada. A conselheira Daisy reiterou pedido de que fosse 20 
observado o encaminhamento das minutas das ata até 05 (cinco) dias, após a sua realização, 21 
conforme deliberação do pleno, a minuta desta ata foi enviada no dia 03/11/2015 ás 18:22h. 22 
Seguindo os trabalhos - Ordem do dia, item 3.1) Aprovação da minuta de decreto de criação dos 23 
Conselhos Regionais sobre Drogas – CONRED – Minuta elaborada pelos Conselheiros Martins e 24 
Bruno, usando como base a experiência dos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEG, 25 
feita breve explanação, o colegiado elogiou e parabenizou o trabalho realizado pelos conselheiros, 26 
ressaltando a importância de constituição dos Conselhos Regionais que ficará mais perto da 27 
sociedade e certamente trará grande contribuição para a definição das políticas públicas a serem 28 
analisadas e deliberadas pelo Conselho. Presidente Joana Mello concordou e ressaltou que os 29 
CONRED/DF auxiliarão e muito nos trabalhos do CONEN/DF, qualificando ainda mais o debate. 30 
Colocada em votação a aprovação da minuta e encaminhamento para Assessoria Jurídico-31 
Legislativa-AJL, proposta aprovada por Unanimidade. 3.2) Regimento Interno - CONEN/DF: 32 
Continuidade da discussão da minuta de novo regimento interno – diante dos problemas de 33 
informática que afetaram a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS, ficou 34 
impossibilitada a continuidade dos trabalhos, pois não seria possível a apresentação no Data Show. A 35 
presidente Joana Mello aproveitou para pedir a colaboração de todos os conselheiros para que leiam 36 
a minuta da proposta de alteração do regimento interno, fazendo suas colaborações antecipadamente, 37 
enviando e-mail com indicação da norma proposta, identificando o artigo e fazendo a justificativa da 38 
sugestão, dando maior objetividade à discussão. A Secretaria Executiva fará o envio a todos os 39 
conselheiros da última versão da minuta, facilitando a discussão na próxima reunião. Colocada em 40 
deliberação a proposta de que o tema seja priorizado na próxima reunião a ser realizada em 41 
dezembro, ficando como primeiro item da pauta, aprovada por unanimidade. A Conselheira 42 
Areolenes informou que a Associação dos Dependentes Químicos do Brasil pediu formalmente uma 43 
representação no CONEN/DF; conselheiro Martins registrou que a criação dos CONRED permitirá 44 
uma maior participação da sociedade civil, inclusive de associações, sem necessidade, no momento, 45 
de ampliação do CONEN/DF. Conselheiro Paulo sugeriu que o tema pode ser analisado no âmbito 46 
da alteração do regimento interno, definindo-se os critérios de representação. Presidente Joana 47 
Mello informou que o tema não está sendo deliberado, apenas uma discussão, caso levado à diante 48 
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será objeto de amplo debate. 4) Capacitação dos Conselheiros – Convênio SENAD/MJ – CRR 49 
Darcy Ribeiro (UnB) – Presidente Joana Mello informou sobre as tratativas com a Sra. Márcia 50 
Totugui, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD/MJ, com previsão de realização 51 
para março/2016. Conselheiro Bruno registrou que a reunião debateu os pontos que seriam 52 
interessantes constar da capacitação, ficando a Sra. Márcia Totugui de encaminhar uma proposta 53 
com a grade horária para execução da capacitação em parceria com a FIOCRUZ, certificado pela 54 
UNB. A conselheira Daisy questionou se já havia algum posicionamento quanto a possibilidade de 55 
participação dos conselheiros, servidores da Secretaria Executiva do CONEN/DF, e da 56 
SUPRED/SEJUS, no Congresso da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas - 57 
da ABRAMD, com a inscrição custeada pelo GDF, sendo o Congresso Internacional uma 58 
oportunidade única de capacitação. Que já havia concretizado sua inscrição e disponibilizava sua 59 
vaga como conselheira, e obteve desconto por ter escrito artigo e ser aceito pela ABRAMD 60 
conforme norteamento para inscrição. A presidente Joana Mello informou que foi solicitada à 61 
SEJUS uma quantidade de vagas, num custo aproximado de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), 62 
entretanto, diante da crise financeira por qual passa o GDF, não há garantia de efetivação das vagas. 63 
Conselheiro Marcos sugeriu a criação de um “mapa” de atuação de cada conselheiro nas suas 64 
atividades quanto ao tema drogas, dando mais visibilidade ao CONEN/DF quanto à sua atuação nas 65 
políticas sobre drogas. A Conselheira Daisy lembrou a realização de congressos patrocinados pelo 66 
Ministério da Saúde e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD/MJ, no governo 67 
anterior, com a participação de servidores da SEJUS, SEDEST, SAÚDE, Segurança, Esporte, 68 
Cultura,  dentre outros e que tal evento foi inteiramente gratuito. Presidente Joana Mello apresentou 69 
um desafio para o Colegiado no sentido de viabilizar um congresso, seminário ou algo similar para o 70 
segundo semestre de 2016, procurando parcerias; conselheiro Martins sugeriu que inicialmente 71 
sejam realizadas Conferências Regionais, depois se poderia almejar algo mais amplo, em nível 72 
distrital. Conselheira Beatriz ressaltou que a realização de um evento desse porte exige planejamento 73 
antecipado com pelo menos um ano de antecedência, sugeriu a criação de uma Comissão 74 
Organizadora para avaliação da possibilidade e definição da programação, posteriormente deve ser 75 
criada uma subcomissão de Logística e outra de Pesquisa. Foi proposta a Comissão Organizadora 76 
com a seguinte composição: Coordenação a cargo do conselheiro Valdir, com a participação dos 77 
conselheiros Beatriz, Areolenes, Leonardo Moreira, Francisco, Marcos, Levy, Martins e Luíza, 78 
colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Conselheiro Leonardo Moreira pede que seja 79 
registrado o motivo da ausência do conselheiro Rodrigo Bonach, Delegado de Polícia, tendo em 80 
vista que esta manhã foi realizada a maior apreensão de Crack no Distrito Federal, todos os 81 
conselheiros parabenizaram a atuação do conselheiro Rodrigo Bonach e aprovaram a justificativa de 82 
ausência. 5) Informações por escrito sobre as ações e projetos de cada pasta representada no 83 
CONEN/DF – Reiteração de solicitações anteriores, até o momento não atendidas. Presidente Joana 84 
Mello ressaltou a importância do Conselho estar informado sobre a atuação de todos os órgãos do 85 
Distrito Federal quanto às políticas sobre drogas, lembrou apresentação feita pela Secretaria de 86 
Educação quanto à projeto de prevenção e tratamento de dependência química para seus servidores, 87 
conselheira Aryadne registou que tal projeto se encontra suspenso, presidente Joana Mello solicitou 88 
que tal informação seja repassada oficialmente ao CONEN/DF para que o Colegiado possa manter 89 
tratativas no âmbito da Secretaria de Educação, Esportes e Lazer do Distrito Federal e demais 90 
Secretarias envolvidas para reativação de tão importante projeto. Conselheiro Martins sugeriu que 91 
cada Secretaria faça uma apresentação no CONEN/DF das suas ações, como feito pela Secretaria de 92 
Educação. Conselheira Lívia solicitou que seja feita uma solicitação formal, mediante Ofício, para 93 
facilitar a obtenção das informações no âmbito de cada secretaria, presidente Joana Mello 94 
determinou a expedição de Ofício Circular para todas as Secretarias e demais órgãos integrantes do 95 
Colegiado, visando a obtenção de tais informações para facilitar ações em conjunto entre os diversos 96 
órgãos, evitando-se ações isoladas, em articulação e integração. Conselheiro Bruno registrou que no 97 
âmbito da Câmara Técnica de Prevenção, a pedido já foram oficiados o Tribunal de Justiça, 98 
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Ministério Público e Câmara Legislativa do Distrito Federal, sendo que, até o momento, somente o 99 
MPDFT respondeu. Presidente Joana Mello ressaltou que o papel do CONEN/DF é para que os 100 
conselheiros possam monitorar e fortalecer as ações. Conselheiro Leonardo Moreira indaga se a 101 
solicitação seria apenas para os órgãos de governo ou para os demais integrantes do Colegiado? 102 
Presidente Joana Mello respondeu que seria para todos os membros do CONEN/DF, aqueles órgãos 103 
da Sociedade Civil que desenvolvem alguma política ou projeto no âmbito das drogas poderão trazer 104 
tais informações para o Colegiado, razão pela qual, o Ofício Circular será encaminhado para todos os 105 
representantes no Conselho. Conselheiro Leonardo Moreira ressaltou que muitas ações são 106 
mutáveis, seria interessante fazer uma compilação com constante atualização. Conselheiro Martins 107 
registrou a dificuldade apresentada com a reforma administrativa no âmbito do GDF, com o corte de 108 
20% (vinte por cento) de pessoal, alterando a estrutura das ações. Colocada em votação, aprovado o 109 
envio de Ofício Circular para todas as representações do CONEN/DF. 6) Deliberação para aprovar 110 
as justificativas de ausências, em razão do disposto no art. 6º c/c art. 16 X, do Regimento Interno 111 
do CONEN/DF – Presidente Joana Mello ressaltou a importância de justificar as ausências de 112 
conselheiros, tendo em vista que 3 (três) ausências não justificadas implicam em desligamento, nos 113 
termos do próprio regimento interno do CONEN/DF. 7) Ratificação da decisão “ad referendum” 114 
sobre registro no CEAAD – Processos nº: 0400.000.804/2014 - Desafio Jovem - registro definitivo 115 
– 3 (três) anos – Relatório favorável apresentado pela Conselheira Luíza Maria Rocha Pereira. – 116 
Resolução nº 9, publicada no DODF de 21.10.2015 – Colocada em votação, ratificada por 117 
unanimidade. 8) Ratificação de decisão “ad referendum” sobre registro no CEAAD – Processos 118 
nº: 0400.000.517/2015 ONG Salve a Si - registro definitivo – 3 (três) anos – Relatório favorável 119 
apresentado pela Conselheira Maria do Socorro Paiva Garrido – Resolução nº 8, publicada no 120 
DODF de 13.10.2015 – colocada em votação, ratificada por unanimidade. 9) Pautas e atas das 121 
reuniões das Câmaras Técnicas – Reiteração de solicitações anteriores, até o momento a Secretaria 122 
Executiva não recebeu nenhuma pauta ou ata das reuniões de 2015. Presidente Joana Mello 123 
ressaltou a importância das Câmaras Técnicas divulgarem o cronograma de reuniões, com as pautas 124 
respectivas, facilitando o conhecimento para os demais conselheiros que queiram delas participarem, 125 
além de encaminharem as atas das reuniões para a Secretaria Executiva fazer a catalogação e 126 
arquivo, registrou que não há documentação relativa às reuniões anteriores das Câmaras Técnicas. 127 
Conselheiro Leonardo Moreira indagou quanto à situação da Vice-Presidência, visto que em 128 
reunião anterior fora questionada tal situação, presidente Joana Mello informou que o tema foi 129 
colocado para exame da Câmara Técnico-Normativa, visto que diversas atas de reuniões da 130 
administração anterior não foram localizadas, em alguns casos existia apenas uma minuta sem 131 
validade jurídica, pois não constava nenhuma assinatura. A Conselheira Daisy comentou que este 132 
fato ainda não foi finalizado apesar de já ter estado como ponto de pauta nas reuniões ordinárias 133 
deste colegiado a apreciação das atas pendentes para fins de deliberação, reiterou que a Vice-134 
Presidência é determinada por eleição dos pares conforme reza o regimento interno em vigor e que 135 
está em cumprimento de mandato. E que uma das atribuições é supervisionar o trabalho das Câmaras 136 
Técnicas conforme regimento em vigor, que deve ser socializado com os pares o aviso das reuniões 137 
das Câmaras Técnicas feito por e-mail, não havendo obrigatoriedade da participação dos demais 138 
conselheiros, mas os mesmos podem participar com direito a voz, mas sem voto dos que não façam 139 
parte da respectiva Câmara, destacando que já foi fala sua em plenárias anteriores da necessidade das 140 
realizações das CT, que a Câmara Técnica de Prevenção participou inclusive de reuniões conjuntas 141 
com a CT de Tratamento, reiterou que as atas pendentes dos anos anteriores foram encaminhadas por 142 
e-mail, e que precisam ser apreciadas pelo pleno. Conselheiro Bruno registrou que não está em 143 
discussão as reuniões de anos anteriores, mas que no ano de 2015 não foi repassada à Secretaria 144 
Executiva nenhum cronograma de reuniões, pautas ou atas das Câmaras Técnicas. Presidente Joana 145 
Mello ressaltou a importância do CONEN/DF possuir a memória de sua atuação, não sendo 146 
permitido não haver documentação das reuniões das Câmaras Técnicas. A conselheira Daisy em 147 
consonância com a fala da presidente da importância da volta das boas práticas de se fazer um 148 
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cronograma para as realizações das reuniões das Câmaras Técnicas. Conselheira Daisy indagou 149 
quanto ao automóvel doado encontrava-se disponível para os serviços pertinentes do CONEN/DF, 150 
conselheiro Bruno informou que não encontrou qualquer registro de propriedade de veículo em 151 
nome do CONEN/DF, o veículo Renault Clio que se tinha como sendo do CONEN/DF está 152 
registrado em nome da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, e está na Secretaria de 153 
Justiça e Cidadania para manutenção. Registrou que já foi solicitada a doação de veículos dentre os 154 
apreendidos pela Justiça com traficantes, procedimento pendente de autorização da SENAD/MJ. 155 
Conselheiro Paulo ressaltou a importância de verificar a condição dessa doação/cessão, visto que 156 
doação, tudo bem, o patrimônio é transferido, mas cessão se faz mediante a condição de Fiel 157 
Depositário, o que nem sempre é aconselhável, devendo ser tomado o maior cuidado com esse tema. 158 
Conselheira Areolenes reiterou pedido feito anteriormente no sentido de desmembramento da 159 
Câmara Técnica de Prevenção, Tratamento e Reinserção Social; presidente Joana Mello lembrou 160 
que à época foi sugerido que a conselheira fizesse um pedido formal com justificativa para ser levado 161 
à deliberação do Colegiado. Conselheiro Leonardo Moreira sugeriu que o tema seja levado pela 162 
conselheira Areolenes como sugestão de alteração do Regimento Interno, tema que será debatido 163 
com prioridade na próxima reunião. Conselheira Areolenes ficou de apresentar a proposta no âmbito 164 
da alteração do Regimento Interno. Conselheiro Marcos solicitou que fosse definida uma data para a 165 
reunião de fevereiro de 2016, tendo em vista o período de carnaval. Conselheiro Leonardo Moreira 166 
sugeriu que tal definição seja feita também para os meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, tendo 167 
em vista o Congresso da ABRAMD na primeira semana de dezembro de 2015 e período de férias em 168 
janeiro de 2016. Após os esclarecimentos sobre a mudança da reunião de dezembro para a segunda 169 
semana do mês, em razão do Congresso da ABRAMD, a Presidente Joana Mello determinou à 170 
Secretaria Executiva que faça o calendário para o ano de 2016, com a definição/sugestão de datas 171 
convenientes para os meses de janeiro e fevereiro de 2016. Segunda roda de conversa CAPS-AD, 172 
DISAM, Comunidades Terapêuticas e CONEN/DF - Presidente Joana Mello registrou a 173 
satisfação pelo alto nível das discussões da Roda de Conversa CAPS-AD, DISAM e Comunidades 174 
Terapêuticas, realizada na UDF, informou ainda os desdobramentos com a realização de uma 175 
segunda Roda de Conversa a ser realizada no dia 19/11, das 14:30 horas até às 18 horas, também na 176 
UDF, espaço gentilmente cedido pela conselheira Beatriz, solicitando a presença do máximo de 177 
conselheiros para melhor qualificar o debate. Conselheira Areolenes ressaltou a importância da Roda 178 
de Conversa, ficou muito satisfeita e acredita na evolução desse caminho comum entre Comunidades 179 
Terapêuticas e CAPS-AD. Durante a aprovação da presente Ata, a presidente Joana Mello, registrou 180 
que a Senhora Daisy foi convocada e participou da reunião, embora tenha sido publicado o Decreto 181 
n° 36.828 de 22 de outubro de 2015, no dia 23 de outubro de 2015, dispondo sobre a estrutura 182 
administrativa da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal, que em seu 183 
artigo 1º textualmente dita: “A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal passa a 184 
integrar a Secretaria de Estado de Educação, alterada a sua denominação para Secretaria de Estado 185 
de Educação, Esporte e Lazer do Distrito Federal”; e ainda conforme dispõe o art. 11 do mesmo 186 
Decreto que revogou as disposições em contrário, concluindo-se que o Conselho dispõe apenas de 187 
uma única representação para as duas políticas públicas sobre educação e esporte, tudo em 188 
conformidade com a manifestação da AJL/SEJUS, no Parecer n° 239/2015-AJL/SEJUS, que 189 
entendeu: “... considera-se que a competência da extinta Secretaria de Esporte e Lazer passa a 190 
integrar a estrutura de uma só secretaria, qual seja, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do 191 
DF...,  passando a existir apenas a representação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e 192 
Lazer, como se depreende do inciso II, do art. 13, do Decreto 32.108/2010...”. Faço esta observação, 193 
para salvar responsabilidades, bem como questionamentos junto ao Tribunal de Contas do Distrito 194 
Federal e outros órgãos fiscalizadores, com o pagamento de representação de Secretaria que foi 195 
extinta, por ter sido incorporada por outra. ENCERRAMENTO: Por fim, a Presidente Joana Mello 196 
agradecendo a presença de todos, declarou por encerrada a reunião às 11h:50 horas. E, para constar, 197 
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eu, Bruno de Souza Moura Secretário Executivo, redigi e lavrei a presente Ata que, após lida e 198 
aprovada, será assinada por mim e pelos demais Conselheiros do CONEN/DF. 199 
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