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Às nove horas e vinte minutos do dia 4 de setembro de dois mil e quatorze, no auditório da sede da 

Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, localizada na antiga Rodoferroviária, reuniu-se 

para reunião ordinária do CONEN/DF. Presentes os Conselheiros: A Vice-Presidente Daisy Rotávio 

Jansen Watanabe, e os conselheiros Adriana Pinheiro Carvalho, Maria do Socorro Paiva Garrido, 

Ricardo Freire Vasconcellos, Lívia Márcia Faria e Silva, Marmenha Maria Ribeiro do Rosário, Lidia 

Célia Dourado Clímaco, Heloísa Helena Bittencourt Ottoni de Carvalho, Isanete Soares de Oliveira, 

Daniela de Souza Silva, Rodrigo Bonach Batista Pires, Francisco Ramalho Medeiros, Luiz Geraldo 

Matheus Figueira e o Julio Cezar Pimentel de Santana, Antônio R. Negrão Costa, Suely Francisca 

Vieira e Luiza Maria Rocha Pereira. Ausentes os conselheiros: Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. 

Rito, Cel. Cirlândio Martins dos Santos que foi representado pelo conselheiro suplente Maj. José do 

Nascimento R. Martins; César Ricardo Rodrigues da Cunha, representado pelo seu conselheiro 

suplente Marcos Aurélio Izaias Ribeiro. A seguir serão resumidas, na ordem cronológica em que foram 

abordadas, as discussões e deliberações. A Vice-Presidente anuncia a reunião de Pauta às 9h21, 

apresentou e deu posse à nova Conselheira Suplente da Secretaria de Estado de Cultura, Marmenha 

Maria Ribeiro do Rosário, e as Conselheiras Titular e Suplente do Conselho Regional de Psicologia 1ª 

Região, Suely Francisca Vieira e Luiza Maria Rocha Pereira, respectivamente. Continuaram-se os 

informes a respeito da Semana Distrital sobre Drogas, que ocorrerá nos dias 22 a 26 de setembro pelo 

período da manhã e algumas atividades no período da tarde, a programação será enviada a todos os 

conselheiros no dia 05 de setembro para partcipação de todos. A Prodequi/UnB, cujos conselheiros 

participantes: Dr. Ricardo, José Martins e Daniela desenvolvem pesquisas de prevenção ao uso 

indevido de drogas nas escolas públicas de vários cursistas e propuseram a participação no stand do dia 

22 de setembro, de acordo com a agenda da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas-SUBAD, e foi 

aceito pelo colegiado. Composição de Grupo de Trabalho para fins de elaboração de resolução que 

regularmente o tratamento de crianças e adolescente nas entidades públicas e privadas que oferecem 

atenção a pessoas com transtornos causados pelo uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas 

de todo o DF e RIDE, conselheiros escolhidos pelo colegiado: Adriana, Suely, Alexandre, Daisy. A 

conselheira Maria Garrido da Secretaria de Saúde encaminhará uma pessoa do CAPSadi e a ordem de 

serviço será publicada devidamente como Grupo de Trabalho. Os Procedimentos Operacionais Padrão-

POP, serão conduzidos pelo conselheiro José Martins, que solicitou ao colegiado um novo prazo de 

conclusões ao trabalho, porque os 40 dias estipulados no diário oficial são insuficientes para organizar 

os objetivos e sua aplicação nos moldes do CONEN. O colegiado aprovou a proposta e enviará 

modelos de outros órgãos e secretarias de um manual de procedimentos padrões. O conselheiro 

Francisco Ramalho solicita participar do grupo, o que foi deliberado pela Vice-Presidente Daisy. As 

Atas das plenárias serão encaminhadas por e-mail, mês a mês, e as atrasadas já foram enviadas 

semanalmente. O colegiado deliberou para que todas sejam lidas e aprovadas, principalmente o que foi 

pago pelo FUNPAD nos anos 2013/2014, pois a fiscalização é de competência deles. Foi estipulado 

um prazo de 30 dias a partir desta data, para que isto seja feito e concluído. Organizou-se o grupo de 

trabalho para revisão do regimento interno do CONEN, pois o colegiado precisa pontuar 

procedimentos de conduta ética, padrões para visitas e trabalhos, além de atividades de rotina. 
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Conselheiros responsáveis: Dr. Leonardo, Dr. Ricardo, Daisy, Pimentel, Figueira, Laura, Aexandre, 

Adriana, Negrão, Marcos e Suely. A prioridade será a Revisão do FUNPAD, pois há uma necessidade 

maior antes da mudança de governo na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. 

O novo grupo terá a participação dos seguintes conselheiros: Dr. Ricardo, Lívia, Alexandre, Rodrigo, 

Francisco Ramalho e o convite da Sra Tatiana. A Vice-Presidente anunciou a reunião do Comitê de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, que ocorre trimestralmente junto à CODEPLAN e outras 

secretarias do DF, a data marcada foi 10 de setembro às 14h00 no auditório da SEJUS. Houve 

discussões sobre o Grupo de Trabalho responsável pela visita à Comunidade Terapêutica Ong Salve a 

Si, cujo responsável Sr. Henrique França está ciente da denúncia, pois o Ministério Público de Goiás 

esteve na entidade e os conselhiros marcarão uma visita coletiva para averiguar os acontecimentos 

relatados e solicitaram orientações jurídicas para nortear o processo nos procedimentos necessários, 

caso verifiquem alguma falha real. A Executora do Contrato Sra. Fabrícia Alves Machado da 

Comunidade Salve a Si, relatou que não encontrou nenhuma irregularidade plausível de denúncia nos 

últimos 4 meses de suas visitas e a denúncia pode ter sido feita po um ex-psicólogo funcionário da 

instituição. Sobre a Comunidade Terapêutica Mulheres de Deus, houve um pedido do CONEN para 

que o executor do contrato Sr. Diego Rafael F. Rocha Paiva relatasse as irregularidades encontradas no 

local que contraiavam a RDC nº 29, alguns itens já foram fiscalizados e melhorados pela comunidade e 

suas observações visam a segurança e a qualidade do atendimento aos dependentes químicos. Houve 

alguns questionamentos do colegiado sobre a função do executor, portanto, concluiram que suas 

observações eram plausíveis. Assim, por tudo que foi dito e nada mais havendo a tratar, a Vice-

Presidente, Conselheira Daisy Rotávio Jansen Watanabe, agradeceu a presença de todos e declarou por 

encerrada a sessão às 12h36min. E, para constar, eu, Emmanuela Barros de Almeida, redigi, lavrei e 

datei a presente ata que, após lida, vai assinada por mim, pelo Secretário Executivo e pelo presidente.   
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