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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015  

514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS 

DO DISTRITO FEDERAL – CONEN/DF 

 

Às nove horas e vinte minutos do dia 12 de março de dois mil e quinze, no auditório da sede 1 

da Secretaria de Justiça e Cidadania, reuniu-se o colegiado para a terceira reunião ordinária 2 

de 2015 e quingentésima décima quarta reunião ordinária do CONEN-DF. Presentes os 3 

conselheiros: A Presidente Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello e a Vice, Daisy 4 

Rotavio Jansen Watanabe, os conselheiros Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva, Adriana 5 

Pinheiro Carvalho, Daniela de Souza Silva, José Nascimento Rego Martins, Rodrigo Bonach 6 

Batista Pires, Ricardo Freire Vasconcellos, Lídia Célia Dourado Clímaco, Marcos Aurélio 7 

Izaias Ribeiro, César Ricardo Rodrigues da Cunha, Valdir Alexandre Pucci, Beatriz Maria 8 

Eckert Hoff, Marcelo Dias Varella, Leandro Silva Almeida, Mariana Kreimer Melucci, José 9 

Theodoro de Carvalho, Luiza Maria Rocha Pereira, Areolenes Curcino Nogueira, Frederico 10 

Teixeira Barbosa. Ausentes os conselheiros: Maria do Socorro Paiva Garrido, representada 11 

pelo suplente Leandro Silva Almeida, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, 12 

representada pelo suplente, José Theodoro Carvalho, Suely Francisca Vireira, representada 13 

pela suplente Luiza Maria Rocha Pereira. A seguir serão resumidas, na ordem cronológica, 14 

as discussões e deliberações do colegiado: 1) ABERTURA DOS TRABALHOS: Abrindo 15 

os trabalhos a presidente, Joana Mello, desejando boas vindas aos presentes, informou a 16 

dinâmica e roteiro a ser seguido nas reuniões do colegiado, conforme previsão do regimento 17 

interno do Conselho. Em seguida, em razão de todos terem recebido a pauta da reunião por 18 

e-mail, passou à leitura e aprovação das atas da primeira e segunda reunião ordinária de 19 

2015, do CONEN/DF, realizadas em 30/1/2015 e 5/2/2015, respectivamente. A Conselheira 20 

Daisy reiterou solicitação de inclusão de pauta das atas pendentes deste colegiado anteriores 21 

a esta gestão. A mesma encaminhou por e-mail tal solicitação à Secretaria Executiva deste 22 

colegiado. 2) LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES: Feitas as 23 

considerações da conselheira Daisy Rotavio, a respeito das alterações da ata de fevereiro, 24 

encaminhadas por e-mail no dia 10/3/2015, a presidente Joana Mello esclareceu sobre a 25 

inclusão dos pontos na ata, e destacou a importância de compartilhamento de todas as 26 

informações, pertinentes ao CONEN/DF. A conselheira Daisy salientou que a questão do 27 

acesso à senha do e-mail do CONEN/DF, pela presidência, vice-presidência, já que houve 28 

deliberação dessa matéria na reunião ordinária  de janeiro de 2015 e salientou preocupação 29 

de matéria deliberada ser revista. Em seguida, após as considerações do colegiado sobre a 30 

importância da manutenção e controle das mensagens eletrônicas encaminhas através do e-31 

mail: conen.df@gmail.com, a presidente Joana Mello colocou para deliberação a questão 32 

da senha de acesso do referido e-mail: foi aprovado por 12 votos favoráveis e 1 abstenção 33 

(Conselheiro Cesar Ricardo), que a utilização e conferência do referido e-mail será feita 34 

exclusivamente pelo secretário executivo, e a senha compartilhada com a Presidência e 35 

Vice-Presidência, para acesso somente em casos excepcionais, mediante termo e prévia 36 

mailto:conen.df@gmail.com
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comunicação. A conselheira Daisy esclareceu que já há matéria deliberada nesse colegiado 37 

sobre a questão da previsão das datas das reuniões ordinárias, que serão realizadas na 38 

primeira quinta-feira de cada mês e o contexto em que houve essa deliberação, pois em 39 

função das agendas dos pares e de programação prévia, e de alterações recorrentes da data 40 

das reuniões ordinárias, ficou deliberado que se houver um conselheiro que não possa na 41 

data de alteração sugerida seja mantida o deliberado. Em seguida, o colegiado aprovou e 42 

assinou as atas da primeira reunião ordinária, ocorrida no dia 30/1/2015 e da segunda 43 

reunião ordinária, ocorrida no dia 5/2/2015, conforme previsão regimental. A conselheira 44 

Daisy questionou ao Secretário Executivo Bruno se todas as considerações que encaminhou 45 

estavam contempladas nas atas de janeiro e fevereiro de 2015, que foram prontamente 46 

confirmadas. 3) ORDEM DO DIA E RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES: 3.1) Processo 47 

nº: 0400.000.118/2014 após a relatoria da Conselheira Lívia Márcia Faria Bandeira 48 

Vilhalva, que expos sobre a visita realizada à instituição, o colegiado deliberou por 13 votos 49 

favoráveis pela concessão do registro provisório, ou seja, pelo período de 1 (um) ano ao 50 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO, inscrito no CNPJ: 06.216.747/0001-68; 3.2) Processo n°: 51 

0400.000.056/2014, após a relatoria da Conselheira Adriana Pinheiro Carvalho, que 52 

expos sobre a visita realizada à instituição, bem como promoveu a leitura do relatório, o 53 

colegiado deliberou por 17 votos favoráveis pela concessão do registro definitivo, ou seja, 54 

pelo período de 3 (três) anos, para a COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESPERTAI, 55 

inscrita no CNPJ: 12.295.217/0001-55 – condicionado à entrega da declaração original, 56 

assinada por Engenheiro Civil, indicando que as instalações físicas da instituição atendem 57 

aos fins propostos, uma vez que a ausência de tal documento impediu que fosse publicada a 58 

resolução concedendo o registro ainda no ano de 2014; 3.3) Processo n°: 59 

0400.000.472/2014 – a conselheira Daisy fez a leitura do relatório que consta nos autos 60 

desse processo, conforme deliberado pelo pleno, em função deste colegiado estar 61 

contemplado com novos integrantes nesta gestão. Como é de praxe, foram designados 62 

conselheiros, pelo então presidente Dr. Leonardo Moreira para o  acompanhamento do 63 

presidente e vice presidente, naquela vistoria. Destacou, que houve um relatório prévio e 64 

posteriormente outro relatório ratificados pelo colegiado; questionou se todos receberam o 65 

relatório encaminhado pela presidente atual, Dra. Joana Mello, via e-mail aos pares sobre 66 

essa matéria, pontuou as discussões na ocasião sobre a competência deste colegiado e os 67 

encaminhamentos deliberados. Salientando os procedimentos deste colegiado sobre o que 68 

seria competência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça 69 

- SENAD/MJ e CONEN/DF a respeito da duplicidade de pagamentos dos contratos 70 

celebrados com as duas instituições, com o mesmo objeto, e do que seria competência de 71 

outras instâncias. Que houve uma parceria com a SENAD/MJ, com reuniões dos 72 

conselheiros designados, para tratarem dessa matéria. Que a SENAD/MJ já havia acordado 73 

que socializaria com este CONEN/DF seu parecer. Que esteve naquela semana na 74 

SENAD/MJ e, aproveitando a oportunidade, questionou se o parecer estava pronto, ocasião 75 

em que foi informada que a pessoa responsável, o Sr. Sena - SENAD/MJ, estava em férias. 76 
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Sendo informada pela Secretaria Executiva que parte desses encaminhamentos não consta 77 

nos autos, a exemplo do encaminhamento da questão de Maus Tratos ao Conselho Distrital 78 

de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, e ao Setor Jurídico dessa SEJUS/DF, para fins 79 

de uma orientação formal dos procedimentos legais pertinentes. Constava o 80 

encaminhamento/ofício ao Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes – CDCA/DF, 81 

ocasião em que solicitou de imediato o reencaminhamento do que estivesse pendente. 82 

Reiterou que o deliberado foi constar nos autos os ofícios já citados, cópia da ata deste 83 

colegiado deliberada dessa matéria, e cópia do parecer da SENAD/MJ sobre a questão. E 84 

que após as deliberações em plenária cabe a Secretaria Executiva providenciar os 85 

encaminhamentos de praxe. Que houve uma parceria com a SENAD/MJ, com reuniões dos 86 

conselheiros designados, para tratarem dessa matéria. Que a SENAD/MJ já havia acordado 87 

que socializaria com esse CONEN/DF seu parecer sobre a denúncia. Salientou que essa 88 

denúncia não foi uma peculiaridade do Distrito Federal, que houve denúncias semelhantes 89 

em outros estados e que foram apuradas de acordo com a legislação vigente. E que como já 90 

foi falado em plenária de 2015 à SENAD/MJ do software para realizar um cruzamento 91 

dessas informações a nível nacional. Ocasião em que reiterou a necessidade de deliberações 92 

das atas pendentes desse colegiado, que houve um atraso da socialização dessas minutas de 93 

atas aos pares, pediu aos conselheiros da gestão anterior que providenciasse os 94 

encaminhamentos de suas contribuições. E que fosse determinada data para as deliberações 95 

dessas atas e posterior encaminhamento para publicação e socialização no site da 96 

SEJUS/DF.  Salientou que foi deliberado que essas atas seriam apreciadas em 2015 pelo 97 

colegiado. Após a leitura final do relatório, respondeu aos questionamentos sobre a matéria. 98 

A presidente Joana Mello pontuou a necessidade de uma nova visita a instituição conforme 99 

trata em seu relatório sobre a matéria. Assim, em razão da nova composição do 100 

CONEN/DF, bem como a defesa e documentos apresentados pela instituição o colegiado 101 

deliberou pela designação de novo grupo de conselheiros para analisarem a documentação, 102 

promoverem nova visita à instituição e apresentarem relatório esclarecendo todos os pontos 103 

da denúncia até o dia 30/3/2015, objetivando incluir o processo com o relatório final para 104 

deliberação do colegiado na próxima reunião ordinária, marcada para o dia 2/4/2015. A 105 

presidente Joana Mello, informou que, na companhia do secretário executivo e dos 106 

executores dos contratos, visitou a instituição denunciada e percebeu um ambiente limpo e 107 

bem organizado, mas ressaltou sua preocupação com os detalhes da denúncia que foi 108 

encaminhada para o CONEN/DF e para vários órgãos, a exemplo do Ministério da Justiça e 109 

Ministério Público do estado de Goiás. Assim, ressaltou a importância de o Colegiado 110 

realizar visitas periódicas em todas as instituições registradas no Conselho, mas 111 

especialmente aquelas que possuem contrato com a SEJUS através do FUNPAD. Destacou 112 

ainda, a ausência de registro das entidades existentes no Distrito Federal e entorno, 113 

indicando a necessidade de recredenciamento junto ao CONEN/DF. Conselheiro José 114 

Martins sugeriu que o colegiado conclua os trabalhos para publicação de um novo edital de 115 

chamamento para registro no CEAAD, esclarecendo às entidades sobre a importância do 116 
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registro. Conselheiro Cesar Ricardo informou que já se posicionou em reuniões dos anos 117 

anteriores sobre a necessidade de um trabalho mais próximo das entidades, com visitas 118 

periódicas e alertando sobre as exigências para o funcionamento regular da instituição, bem 119 

como para os riscos e possíveis consequências de cobranças em duplicidade. Solicitou que 120 

seja feito, com a maior brevidade possível, o cruzamento dos dados do Centro de 121 

Recuperação Leão de Judá visando evitar pagamentos em duplicidade uma vez que a 122 

instituição possui contrato tanto com o FUNPAD/SEJUS, quanto com a SENAD/MJ. 123 

Conselheira Lívia Marcia solicitou que a área técnica da SEJUS, responsável pelos 124 

pagamentos e/ou execução dos contratos seja provocada a fazer o cruzamento em todos os 125 

contratos do FUNPAD/SEJUS, com as planilhas da SENAD/MJ e, no caso de duplicidade 126 

de pagamentos, que seja indicando o período e valores. Conselheiro Ricardo Vasconcellos 127 

destacou a necessidade de conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho de revisão do 128 

Regimento Interno do Fundo Antidrogas, visando à aprovação do novo edital de 129 

credenciamento para concessão do registro no CEAAD, nos termos do novo regimento do 130 

FUNPAD. Conselheiro Rodrigo Bonach após breve exposição sobre a alteração do 131 

regimento interno do FUNPAD destacou que o colegiado já aprovou as alterações sugeridas, 132 

e que só não houve publicação do novo regimento, por solicitação do então secretário 133 

executivo que ficou de encaminhar outras sugestões, que não foram feitas. A Presidente, 134 

Joana Mello após corroborar as sugestões apresentadas, destacou as mudanças na 135 

formatação dos documentos, objetivando à padronização das Atas das Reuniões, com 136 

numeração de linhas, etc.; ressaltou aos presentes a necessidade de restringir o uso do grupo 137 

do whatsapp somente para assuntos adstritos ao CONEN/DF; Indicou a necessidade de 138 

recadastramento das instituições registradas no CEAAD, uma vez que o Conselho não 139 

detém a quantidade exata de instituições em funcionamento no Distrito Federal e entorno. 140 

Destacou a necessidade de prestação de contas de todas as entidades que recebem recursos 141 

públicos. A conselheira Areolenes Nogueira informou que participou no ano de 2012 de um 142 

cadastro junto a SENAD/MJ, das Comunidades Terapêuticas do Distrito Federal, e que esse 143 

levantamento consta no site da SENAD/MJ. Que fez um catalogo de todo o procedimento de 144 

uma Comunidade Terapêutica. A presidente Joana Mello, comentou da necessidade deste 145 

colegiado de realizar pelo menos 01 (um) curso por ano às Comunidades Terapêuticas com 146 

esse teor. O conselheiro José Theodoro salientou que já foram ministrados cursos com essa 147 

temática. A conselheira Daisy informou que trouxe para este CONEN/DF material alusivo a 148 

esse tema: Comunidades Terapêuticas manual 2014 – Orientação para instalação e 149 

Funcionamento das Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo. A presidente Joana 150 

Mello noticiou aos presentes a respeito da visita técnica supervisionada que 100 (cem) 151 

alunos do curso de formação da PMDF farão na SEJUS/DF nos dias 23 e 24 de março, para 152 

conhecerem o CONEN/DF, razão pela qual o Conselheiro José do Nascimento Rego 153 

Martins se prontificou em contatar a PMDF para acertar os detalhes da visita e ministrar a 154 

palestra sobre a atuação do CONEN/DF. 4) ASSUNTOS GERAIS: a Conselheira Lívia 155 

Márcia Faria Bandeira Vilhalva, justificando que, por equívoco, não solicitou a inclusão 156 
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do Processo: 0400-001768/2011 em pauta, informou que o relatório de vistoria já está 157 

pronto e solicitou que seja incluído para deliberação a respeito da concessão do registro 158 

definitivo na próxima reunião ordinária, prevista para ocorrer no dia 2/4/2015. Conselheira 159 

Adriana Pinheiro Carvalho informou que na noite do dia 11/3/2014, véspera da reunião, 160 

encaminhou a minuta de alteração do regimento interno do CONEN/DF, razão pela qual, 161 

solicitou que a mesma seja enviada para os demais conselheiros fazerem suas considerações 162 

com a maior brevidade possível, visando sua inclusão na pauta da próxima reunião 163 

ordinária, prevista para ocorrer no dia 2/4/2015. Destacou que após a aprovação do 164 

colegiado, a minuta deve seguir para a Câmara Técnica Normativa fazer os ajustes finais e 165 

com exposição de motivos para encaminhar à AJL/SEJUS. A conselheira Daisy ressaltou 166 

que ainda não foram retomados os trabalhos das Câmaras Técnicas, que devem ser mensais 167 

conforme reza no regimento interno e a Resolução de número 01/2012, deste CONEN/DF, 168 

ocasião em que a presidente Joana Mello leu as composições dessas Câmaras. Quanto à 169 

composição das Câmaras Técnicas, a Conselheira Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva, 170 

informou que não faz parte da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa. Foi solicitada a 171 

inclusão do conselheiro Marcos Aurélio Izaías na Câmara Técnica de Prevenção. A 172 

conselheira Areolenes Curcino Nogueira sugeriu a inclusão na pauta da próxima reunião 173 

ordinária, o desmembramento da Câmara de Tratamento, Redução de Danos e Reinserção 174 

Social, objetivando a separação por assunto. Em seguida, a secretaria executiva passou à 175 

distribuição de processos, conforme designação da Presidência: PROCESSO nº 176 

0400.000.484/2015 (concessão de registro) foi distribuído aos conselheiros Lívia Márcia 177 

Faria Bandeira Vilhalva (relatora), Daniela de Souza Silva e Marcelo Dias Varella para 178 

realizar visita técnica e apresentar relatório até a próxima reunião plenária; PROCESSO nº 179 

0400.000.804/2014 (concessão de registro) foi distribuído aos conselheiros Suely Francisca 180 

Vieira (relatora), Cesar Ricardo Rodrigues da Cunha e Lívia Márcia Faria Bandeira 181 

Vilhalva para realizar visita e apresentar relatório até a próxima reunião plenária; 182 

PROCESSO nº 0400.000.807/2014 (concessão de registro) foi distribuído aos conselheiros 183 

Ricardo Freire Vasconcellos (relator), Marcos Aurélio Izaías e Beatriz Maria Eckert 184 

Hoff para realizar visita e apresentar relatório até a próxima reunião plenária; PROCESSO 185 

n° 0400.000.466/2015 (apuração de denúncias) foi distribuído aos conselheiros Ricardo 186 

Freire Vasconcellos (relator), Marcos Aurélio Izaias e Beatriz Maria Eckert Hoff para 187 

realizar inspeção técnica e apresentar relatório até a próxima reunião plenária; PROCESSO 188 

n° 0400.000.805/2014 (concessão de registro) foi distribuído aos conselheiros José do 189 

Nascimento Rego Martins (relator); Lídia Célia Dourado Clímaco e Daisy Rotavio 190 

Jansen Watanabe para realizar visita e apresentar relatório até a próxima reunião plenária; 191 

PROCESSO n° 0400.000.803/2014 (apuração de denúncias) foi distribuído aos 192 

conselheiros Adriana Pinheiro Carvalho (relatora), Lídia Célia Dourado Clímaco e José 193 

do Nascimento Rego Martins para realizar inspeção e apresentar relatório até a próxima 194 

reunião plenária; PROCESSO n° 0400.000.486/2015 (concessão de registro) foi distribuído 195 

aos conselheiros Daisy Rotávio Jansen Watanabe (relatora), Laura Beatriz Castelo 196 
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Branco Alves S. Rito e Adriana Pinheiro Carvalho para realizar visita e apresentar 197 

relatório até a próxima reunião plenária; 5) ENCERRAMENTO: e não havendo mais nada 198 

a tratar, a Presidente Joana Mello agradeceu a presença de todos e declarou por encerrada a 199 

reunião. E, para constar, eu, Bruno de Souza Moura, Secretário Executivo, redigi e lavrei 200 

a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros presentes à 201 

reunião. 202 
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