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Às nove horas e vinte minutos do dia oito de fevereiro do ano de dois mil e doze, na Escola de 
Governo, sala 7, reuniu-se para a primeira reunião extraordinária do ano de dois mil e doze, sob 
a presidência do Sr. Mário Gil Guimarães e presente os conselheiros: Cel Cirlândio Martins dos 
Santos,  César  Ricardo  Rodrigues  Cunha,  Daisy  Rotávio  Jansen  Watanabe,  Edilson  Silva, 
Isanete  Soares  de Oliveira, Julio  Cezar  Pimentel  de Santana,  Jurema Paulo do Nascimento, 
Laura Beatriz  Castelo Branco Alves  S.  Rito,  Lídia  Dourado Clímaco,  Lívia  Márcia  Faria  e 
Silva,  Luiz Alexandre Gratão Fernandes, Luiz Geraldo Matheus Figueira,  Maria do Socorro 
Paiva  Garrido,  Maraisa  Bezerra  Lessa,  Osmar  Alves  de  Melo,  e  ausentes:  Aryadne  Marcia 
Argolo Muniz por estar participando em outro evento de trabalho; Francisco Ramalho Medeiros 
por motivos de estar ausente de Brasília sendo representado por seu suplente,  o conselheiro 
Sérgio Luiz de Oliveira; Olga Maria Pimentel Jacobina de Souza por estar em gozo da Licença 
Maternidade; Rosemary Soares Antunes Rainha e Antônio Raimundo Negrão Costa por estarem 
em  supervisão  médica.  A  seguir  serão  resumidas,  na  ordem  cronológica  em  que  foram 
abordadas, as discussões e deliberações. Dando inicio aos trabalhos, o presidente fez a leitura da 
pauta do encontro e abriu às discussões tendo como primeiro debate o número de componentes 
das câmaras técnicas; o presidente então sugeriu que as câmaras devem conter uma distribuição 
de acordo com a sua complexidade e demanda. Neste contexto sugeriu então que a composição 
das câmaras Técnicas deve ser de três conselheiros para as câmaras de redução de oferta e três 
conselheiros  para  a  câmara  de  educação  e  pesquisa,  cinco  conselheiros  para  a  câmara  de 
Tratamento,  Redução de Danos e  Reinserção  Social  e  cinco conselheiros  para a  câmara  de 
prevenção. Não havendo mais sugestões o presidente submeteu a votação dos conselheiros que, 
após votado, deu se por aprovada a composição das câmaras técnicas. Dando contínuidade aos 
trabalhos passou discussão sobre a participação dos conselheiros nas câmaras tècnicas onde, 
após vários debates ficou definido que os conselheiros irão compor todas as câmaras técnicas; 
Pedindo a palavra, o secretário executivo e conselheiro suplente, Alexandre Rocha, sugeriu que 
os conselheiros devem participar apenas de uma comissão técnica; justificou que o acúmulo de 
atividades que os conselheiros já são demandados nas suas respectivas atividades precípuas, 
pode  prejudicar  o  andamento  dos  trabalhos  das  câmaras;  observou  ainda  que  no  final  do 
primeiro ano de trabalho essa composição pode ser revisto; A conselheira Dayse Rotávio pediu 
a palavra expondo seu desejo de participar nas demais câmaras e sugeriu a participação em mais 
de uma câmara.  O presidente então sugeriu a participação dos conselheiros em apenas uma 
câmara sem impedimento de participarem nas demais câmaras com direito a voto, ficando a 
critério de cada conselheiro. Diante das propostas, o presidente então levou a apreciação onde, 
após votado por todos os presentes, foi aprovado pela maioria a sugestão do presidente. Dando 
continuidade o presidente levantou para discussão sobre o mandato nas câmaras técnicas, onde 
apenas a conselheira Dayse Rotávio sugeriu de que o mandado deva coincidir com o mandato 
do conselheiro,  que é de três anos.  Sem nenhum pronunciamento,  o presidente  então pediu 
aprovação  onde  todos  votaram  a  favor;  Continuando  as  discussões,  o  presidente  solicitou 
apreciação sobre a coordenação das câmaras, onde todos foram unânimes na sugestão de que 
devem ser definidos dentro da câmara; Ainda neste contexto, o presidente solicitou apreciação 
com relação às votações de pareceres e relatórios das câmaras nos casos de empate, ficando 
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definido e aprovado por todos que o coordenador da câmara terá o poder do voto de qualidade. 
Seguindo as discussões, o presidente pediu sugestões para o numero de encontros das câmaras 
onde, após varios debates, ficou aprovado por todos que deve ser uma vez por mês, ficando a 
câmara  responsável  por  discutir  e  definir  o  melhor  dia  do  mês  para  o  encontro.  Dando 
continuidade aos trabalhos o presidente então pediu os nomes para composição das câmaras 
técnicas onde após varias demandas e sugestões, ficou composto conforme segue: Câmara de 
Redução de Oferta:  Alexandre Gratão e Laura Beatriz;  Câmara  de Tratamento,  Redução de 
Danos  e  Reinserção  Social:  Aryadne  Marcia,  Cesar  Ricardo,  Francisco  Ramalho,  Lidia 
Dourado,  Maria  do Socorro Garrido.  Câmara  de Prevenção:  Antonio Negrão,  Cel  Cirlândio 
Martins, Daisy Rotávio, Luiz Geraldo Figueira, Júlio Cesar Pimentel. Câmara de Educação e 
Pesquisa:  Maraisa  Bezerra  e  Rosemary  Soares.   Após  concluída  as  sugestões  sobre  a 
composições  das  respectivas  câmaras,  o  presidente  abriu  para  quaisquer  observações  ou 
pronunciamento  e,  não  tendo  havido  nenhum  pronunciamento,  declarou  por  aprovado  a 
composição das câmaras técnicas. Dando continuidade a pauta, o presidente anunciou que as 
discussões serão continuadas na proxima plenária e, em face do adiantado da hora, passou para 
assuntos gerais apresentando a Sra Maria José, que fez uma breve apresentação do projeto Mala 
do Livro.  Nada mais havendo a tratar, às  onze horas e quarenta e nove minutos foi dada por 
encerrada a sessão.  E,  para constar,  eu,  Alexandre Rocha de Matos,  redigi,  lavrei  e datei  a 
presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelo presidente Mário Gil Guimarães.

  

 MÁRIO GIL GUIMARÃES
Presidente

ALEXANDRE ROCHA DE MATOS
Secretário Executivo
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COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Câmara de Redução de Oferta Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito
Luiz Alexandre Gratão Fernandes

Câmara de Tratamento, Redução de Danos e 
Reinserção Social

Aryadne Marcia Argolo Muniz
Cesar Ricardo Rodrigues Cunha
Francisco Ramalho Medeiros
Lídia Dourado Clímaco
Maria do Socorro Paiva Garrido

Câmara de Prevenção Antonio Raimundo Negrão Costa
Cirlândio Martins dos Santos
Daisy Rotávio Jansen Watanabe
Julio Cesar Pimentel de Santana
Luiz Geraldo Matheus Figueira

Câmara de Educação e Pesquisa Maraisa Bezerra Lessa
Rosemary Soares Antunes Rainha
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