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496ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE POLÍTICA
SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL
Às nove horas e quinze minutos do dia doze de setembro de dois mil e treze, no Auditório da sede da
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, localizada na antiga Rodoferroviária, reuniu-se a
quadringentésima nonagésima sexta reunião ordinária do CONEN. Presentes os Conselheiros:
Presidente do CONEN-DF Mario Gil Guimarães, Vice-Presidente Antônio Raimundo Negrão Costa,
Ricardo Freire Vasconcelos, Jurema Paulo do Nascimento, Luiz Alexandre Gratão Fernandes, Lívia
Márcia Faria e Silva, Daisy Rotávio Jansen Watanabe, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito,
Francisco Ramalho Medeiros, César Ricardo Rodrigues Cunha, Isanete Soares de Oliveira, Heloísa
Helena Bittencourt Ottoni de Carvalho, Luiz Geraldo Matheus Figueira, Julio Cezar Pimentel de
Santana, Cirlândio Martins dos Santos, José do Nascimento R. Martins, Olga Maria P. Jacobina, Lídia
Dourado Clímaco e convidados: Márcio Thomaz, Lúcio Mendonça de Oliveira, Cláudia Britto, Marlene
H. Silva, Aerolenes Curcino Nogueira, Maria Lúcia Barbosa Pereira. Dando início aos trabalhos, o
presidente fez a leitura de pauta e abriu para os representantes das Comunidades Terapêuticas. Após o
discurso coletivo dos representantes, o Conselheiro Vice Presidente, Antonio Negrão, solicitou apoio da
Secretaria Executiva para condução dos trabalhos. Passando então para o primeiro item da pauta, o
Secretário Executivo Alexandre Rocha, convidou os conselheiros para entrega do certificado de
concessão de registro no Cadastro de Entes e Agentes Antidrogas do Distrito Federal- CEAAD, às
comunidades Terapêuticas. A conselheira Aryadne entregou o certificado ao Senhor Márcio N. Thomaz
Melo, representante da comunidade Novo Dia; As Conselheiras Isanete e Aryadne entregaram o
certificado ao Sr. Darley Cesar, representante da comunidade terapêutica Mar Vermelho; O Conselheiro
Vice Presidente Antônio Negrão entregou o certificado ao Sr. Lúcio Mendonça de Oliveira,
representante da comunidade terapêutica Caverna de Adulão; O Conselheiro Pastor Ramalho entregou o
certificado a Sra. Marlene H. Silva, representante da comunidade terapêutica Vida em Abundância; A
conselheira Daisy entregou o certificado a Sra. Aerolenes Curcino, representante de a Comunidade
Terapêutica Instituto Crescer; Os Conselheiros, Ricardo Freire, Isanete Soares e o vice-presidente
Antonio Negrão, entregaram o certificado a Sra. Cláudia Brito, representante da comunidade terapêutica
Transforme. Os Conselheiros Cel. Pimentel e Livia Márcia entregaram o certificado a Sra. Maria Lúcia
Barbosa, representante da comunidade terapêutica Casa de Recuperação Mulheres de Deus. Dando
continuidade aos trabalhos, o Secretário Executivo convidou a Sra. Tatiana Bionde, da gerência de
Gestão de Fundos - GGF, da Secretaria de Justiça, para compor a mesa e atender o próximo item da
pauta. A Sra. Tatiana apresentou a todos a organização financeira do Fundo antidrogas do Distrito
Federal referente às despesas de contratos com as comunidades terapêuticas nos exercícios 2012 e 2013,
contendo informações sobre; quantidade de leitos, números de pacientes atendidos e custo financeiro
total anual. O Conselheiro Pr. Ramalho sugeriu que fosse apresentada trimestralmente no objetivo de
melhor fiscalização dos contratos, ajustamento financeiro e gestão na qualidade dos atendimentos e
também um relatório especificando a quantidade de pessoas que finalizam o tratamento em
concomitância com a atuação do CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial em álcool e Drogas).
Salientou a Sra. Tatiana que a pauta da plenária consta que sua apresentação refere-se a prestação de
constas do FUNPAD, porém a apresentação é dos serviços prestados nos respectivos exercícios e que
dados detalhados encontram se disponíveis na GGF para esclarecimentos a quaisquer conselheiros. O
Presidente Sr. Mário Gil, que retornou a plenária, explicou ao Conselheiro Ramalho, e ressaltou a todos
os envolvidos no Conselho, que uma das atuações principais deste conselho é a ação fiscalizadora.
Dando continuidade a pauta, foi deliberada pelo Colegiado a concessão de registro precário, ou seja, por
um ano, à instituição INSTITUTO MANNAIM em face do parecer do relator, conselheiro Cezar
Ricardo, que fundamentou na evolução das condições do programa e aplicabilidade do plano terapêutica
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da instituição em relação a visita anterior. Dando seguimento e retornando a frente dos trabalhos, o
presidente apresentou o resultado da votação do público, feita através da internet, para escolha da
logomarca do CONEN/DF. Após lida foi ratificada, por todos os conselheiros, a aprovação da nova
logomarca do conselho, que foi sugerida pelo conselheiro Cel. Cirlândio. Passando para assuntos gerais,
o vice-presidente, Antonio Negrão, pediu a palavra para informar a todos da sua renúncia ao cargo de
Vice Presidente do conselho. Fundamentou ainda que por motivos exclusivamente de saúde, tem
exigido uma diminuição no montante de suas atividades profissionais, que não se limitam apenas a este
conselho. Agradeceu pela compreensão dos pares e se dispôs a continuar a luta pelas causas deste
CONEN. Por fim, enfatizou que sua renuncia é de vice-presidente, não excluindo sua representatividade
perante este conselho. Tendo a palavra, o Presidente Mário Gil falou também da sua saída deste
conselho. Anunciou que já não exerce mais o cargo de subsecretário de políticas sobre Drogas, da
Secretaria de justiça, que foi transferido para o Dr. Leonardo Gomes Moreira. Fundamentou que sua ida
para a Subsecretaria de Direitos Humanos, da Secretária de Justiça, reforça a importância do seu
trabalho na promoção de cidadania, que a muitos já vem desenvolvendo, com o incremento das
atividades nas campanhas contra a pedofilia, a violação de direitos Humanos, o respeito aos direitos dos
deficientes físicos e outros projetos desta secretaria. Por fim, agradeceu a todos os pares pelo
companheirismo e aprendizado. Após várias declarações de afeto e votos de sucesso nesta nova
caminhada, os conselheiros homenagearam com uma salva de palmas o conselheiro Antônio Negrão e o
Conselheiro Mário Gil Guimarães. Pedindo a palavra a conselheira Isanete Soares solicitou constar em
ata a sugestão da participação do CONEN/DF na Conferência Distrital de Direitos Humanos e que
participou do Simpósio da (BED), informou do Congresso que acontecerá na cidade de Curitiba o qual
trabalhará com as questões das drogas e suas implicações. Ressaltou também sobre a necessidade de
conclusão do questionário de avaliação das instituições. A Conselheira Aryadne Márcia Argolo
(representante do Conselho Regional de Psicologia) informou sobre as alterações na representatividade
do órgão, em virtude da nova presidência, razão pela qual a sua atuação como representante do conselho
se torna questionável. O Presidente Mário Gil suscitou apoio para que os conselheiros informassem as
deliberações da plenária anterior, para fins de elaboração da ata, tendo em vista que a última gravação
no formato de áudio foi extraviada. Finalizado a discussão o Pastor Ramalho requereu a secretaria
executiva oficiar consulta junto ao INSS sobre o número de pessoas que se encontram afastadas em
virtude da dependência do uso de álcool e de drogas e qual o tratamento e acompanhamento que estes
beneficiários. O conselheiro pede que seja incluído na pauta para debate no conselho. Assim, por tudo
isso dito e nada mais havendo a tratar o secretário executivo Alexandre Rocha deu por encerrada a
sessão às 12h40. E, para constar, eu, Alexandre Rocha, redigi, lavrei e datei a presente ata, que após
lida, vai assinada por mim e pelo presidente Sr. Mário Gil Guimarães.
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Secretário Executivo
_______________________________________________________________________________
Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF
Setor Parque Ferroviário – Antiga Rodoferroviária – Ala Sul Sala 08 - Térreo
Telefones: 2104-1830 / 2104-1831
rcml

