GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
CONSELHO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA MAIO DE 2015
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2015 DO CONEN/DF
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Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de 2015, na sala de reuniões do
CONEN/DF, reuniu-se o colegiado para reunião extraordinária do mês de maio de 2015. Presentes
os conselheiros: A Presidente Joana d’Arc Alves Barbosa Vaz de Mello e a Vice Daisy Rotavio
Jansen Watanabe, os conselheiros Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva, Leandro Silva Almeida,
Adriana Pinheiro Carvalho, Aryadne Márcia Argolo Muniz, Herbert de Almeida Jardim, Rodrigo
Bonach Batista Pires, Ricardo Freire Vasconcellos, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito,
Lídia Célia Dourado Clímaco, Luíza Maria Rocha Pereira, Marcos Aurélio Izaias Ribeiro, César
Ricardo Rodrigues da Cunha, Areolenes Curcino Nogueira, Valdir Alexandre Pucci, Frederico
Teixeira Barbosa, Beatriz Maria Eckert-Hoff, Leonardo Gomes Moreira. Ausentes os conselheiros:
Maria do Socorro Paiva Garrido, representada pelo suplente Leandro Silva Almeida, Daniela de
Souza Silva, representada pela suplente Aryadne Márcia Argolo Muniz, José Nascimento Rego
Martins, representado pelo suplente Herbert de Almeida Jardim, Suely Francisca Vieira,
representada pela suplente Luiza Maria Rocha Pereira, Marcelo Dias Varella. A seguir serão
resumidas as discussões e deliberações do colegiado: ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciando
os trabalhos, a presidente Joana Mello, desejando boas vindas aos presentes, apresentou as
servidoras Luciene de Souza Moraes Ramos Mello e Lídice Dourado Dias Braga, ambas da
Secretaria de Estado de Educação, que fizeram explanação a respeito do Programa de
Atendimento ao Dependente Químico – PADQ, voltado aos servidores da Secretaria da Educação
com problemas de dependência química (álcool e/ou outras drogas), tendo como pilares a
valorização da pessoa, trabalho como fator de proteção e resgate do papel profissional. Destacaram
que o programa funciona com profissionais da psicologia, serviço social e pedagogia junto aos
servidores, à família e à chefia do profissional atendido, representando um apoio institucional ao
servidor que passa por problemas envolvendo álcool e/ou outras drogas. A presidente Joana Mello
questionou quanto à publicidade do trabalho, e sugeriu que o Programa seja disseminado para que os
servidores tomem ciência, ajudando-os a procurarem o auxílio especializado oferecido. Sugeriu,
ainda, que se trabalhasse uma política no sentido de tratar todos os servidores do GDF com
dependência química (álcool e/ou outras drogas). Conselheira Aryadne (Representante da Secretaria
da Educação) alertou quanto ao pioneirismo do Programa no GDF, sugerindo que a possibilidade de
unificação das perícias possa deixar de aproveitar a experiência do grupo e o conteúdo desenvolvido
pelo PADQ. A presidente Joana Mello solicitou à conselheira Aryadne que mantenha o
CONEN/DF informado sobre as mudanças e se colocou à disposição para ajudar no que for
necessário. O conselheiro Marcos alertou quanto à importância do agente facilitador, nas pessoas
dos chefes e colegas de trabalho, que precisam adquirir conhecimento para enxergarem os indícios
da doença nos servidores. A presidente Joana Mello questionou se com a unificação do serviço de
perícias, os profissionais estarão preparados para tratar grupos diversos: policiais, médicos,
professores, etc., tendo em vista que cada profissão tem sua especificidade, necessitando de uma
abordagem e linha de tratamento próprias. Por fim, agradeceu às servidoras e parabenizou o trabalho
da Secretaria da Educação, colocando o CONEN à disposição para atuarem juntos na política de
prevenção às drogas. A conselheira Daisy pontuou se a presidente Joana Mello, foi informada pelo
secretario executivo, Bruno Moura, sobre as deliberações na plenária do FUNPAD/DF, em caráter
excepcional, sobre o Instituto que procurou o Colegiado para fazer exposição no período da manhã, o
que foi confirmado. O Secretário Executivo, Bruno Moura, fazendo referência ao Regimento
Interno do CONEN leu esclarecimentos quanto ao quórum mínimo para deliberação do Conselho e
quanto ao voto do conselheiro presidente, conforme item 2, da Pauta. Relatório Grupo de Trabalho
de Revisão/Alteração de Regimento do CONEN-DF: Conselheira Adriana iniciou sua
apresentação sobre o relatório, ressaltou que não houve publicação no DODF quanto à criação do
Grupo de Trabalho, fez breve explanação sobre o processo de indicação dos membros, sugeriu a
eleição do Presidente do Conselho, assim como é feito para o cargo de Vice-Presidente; sugerindo a
confecção de uma lista tríplice, mediante eleição entre os membros do Conselho para ser levada ao
Governador, e dentre os três, o Governador nomearia o Presidente do Conselho; falou também sobre
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a eleição para representantes das Comunidades Terapêuticas e da Sociedade Civil. Quanto à eleição
para presidente do CONEN foi observado pelo Secretario Executivo, Bruno Moura, que existe um
Decreto que determina que o presidente do CONEN será o representante da Secretaria de Justiça e
Cidadania, portanto, tal matéria não poderia ser objeto de alteração no Regimento Interno, que é
regulado por uma Portaria do próprio Conselho. A conselheira Adriana passou à leitura do relatório,
os demais conselheiros fizeram diversas observações e comentários, levando à conselheira Adriana
a sugerir que já fossem as alterações acordadas, sendo que o texto alterado seria socializado com os
demais conselheiros para deliberação em reunião futura. A presidente Joana Mello observou que
qualquer alteração em decreto precisa ser objeto de exposição de motivos, com justificativa, para
encaminhamento e decisão do Governador. Sugeriu, ainda, a retirada do voto secreto do inciso VIII,
art. 19, sobre eleição. A conselheira Daisy pontuou que foi muito debatido no grupo de trabalho esta
questão e que a maioria foi a favor que o voto continuasse secreto, e que ela foi voto vencido. Os
conselheiros Leonardo, Rodrigo, Lídia e Daisy, em suas falas, pontuaram da necessidade de
inclusão da composição da mesa diretora, pois não reza no regimento interno que a mesa Diretora é
composta pela presidência, vice-presidência e secretaria executiva como é praxe nos demais
conselhos. Incluído sem objeções do colegiado. A presidente Joana Mello levantou a questão de
mandato dos conselheiros sem recondução, para que haja a possibilidade de novas ideias. A questão
da lista tríplice foi desconsiderada, tendo em vista ser tema que só pode ser alterado por meio de
decreto, não podendo ser alterada por portaria. A presidente Joana Mello ressaltou mais uma vez a
importância de reestruturar o CONEN, até mesmo para dar suporte aos conselheiros, vez que,
atualmente, conta apenas com um secretário executivo e um assessor técnico, lembrou que há dois
projetos em andamento que necessitam da efetiva participação do CONEN, Pacto pela Vida e o
Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. A conselheira Daisy pontuou sua preocupação e
sugeriu que nas próximas reuniões fossem deliberados primeiro os processos, pois estava ocorrendo
acúmulo reiterado de processos sem deliberação que estão passando de uma pauta para a outra. Que
tem uma relatoria para apresentar de processo distribuído desde março de 2015, como outros
processos com outros conselheiros, e posteriormente, sejam feitas as apresentações de convidados.
Instituto com registro no CEAAD n° 2/2014 processo n° 0400.000.318/2014: Conforme
deliberado, foi permitida a entrada dos representantes do Instituto para falarem ao Colegiado. A
Presidente Joana Mello inicialmente fez uma explanação do papel do CONEN, ressaltando a
excepcionalidade de ter sido permitida a participação dos representantes daquela instituição,
visto que o Colegiado ainda não recebeu o relatório da visita àquele Instituto, não servindo o
momento para uma espécie de “defesa prévia”, ressaltou que após o recebimento do relatório, se
for o caso, a instituição terá seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório garantidos.
Após a exposição feita pelos representantes do Instituto e dos esclarecimentos prestados pelos
conselheiros, iniciou-se uma discussão a respeito da atuação de representantes do CONEN
perante o Instituto, conforme relatório apartado, momento em que a presidente Joana Mello
exigiu respeito para com o colegiado e determinou o fim da exposição, informando que serão
levados em consideração no relatório, apenas os fatos levantados e apurados durante as visitas,
desconsiderando as palavras exacerbadas utilizadas durante a exposição, tanto pelo advogado,
quanto pelo representante da instituição. ATAS: Em seguida passou-se à discussão, aprovação e
assinatura da Ata da Reunião Extraordinária do mês de abril de 2015; na sequência foi discutida,
aprovada e assinada a Ata da Reunião Ordinária de 07 de maio de 2015; NOVO MODELO DE
CERTIFICADO: foi deliberado e aprovado o modelo com modificações retirando a arte em cima e
embaixo da palavra “certificado”, e alterando o símbolo do Governo de Brasília, onde deverá
continuar com o brasão do Distrito Federal, conforme modelo anexo à presente Ata. Processo nº
0400.000.466/2013: trata de contrato celebrado com recursos do FUNPAD para disponibilização de
60 (sessenta) leitos. Em visita realizada no dia 24/3/2015 os servidores da SUPRED/SEJUS
relataram diversas irregularidades, dentre elas: informação de que durante a vigência do contrato
(agosto de 2013 a fevereiro de 2015), ocorreram apenas 5 (cinco) visitas técnicas à entidade pelos
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antigos executores; internações realizadas sem encaminhamento pelo CAPS-AD; problemas na
alimentação; ausência de atividades físicas e terapêuticas; ausência de medicamentos;
obrigatoriedade de comercialização de vassouras nas ruas; banheiros sujos, água suja para consumo,
água fria para o banho, etc. Na última reunião ordinária o colegiado deliberou por suspender o
pagamento do contrato e realizar nova visita à entidade. Em 21/5/2015 a executora do contrato
encaminhou memorando à Presidência do CONEN/DF informando do empenho dos dirigentes da
Instituição em sanarem os problemas apontados, inclusive trazendo fotografias das reformas já
realizadas. Ressaltou que a comunidade está sem receber por serviços prestados e já atestados. A
Presidente Joana Mello ressaltou a evolução da comunidade e após as considerações do colegiado,
colocou para votação o restabelecimento do pagamento à instituição, o que foi decidido por
unanimidade. Dada a palavra à conselheira Daisy, esta pediu para colocar na próxima pauta o tema
das câmaras técnicas e suas reuniões, e pontuou que havia na Secretaria Executiva pasta de cada
câmara deste CONEN/DF, onde era arquivada a folha de presença das reuniões, respectivas atas e
documentos pertinentes. Em razão destes relatos a Presidente Joana Mello pediu para incluir o prazo
para a entrega dos relatórios feitos pelas câmaras técnicas. ENCERRAMENTO: Diante do feriado
na primeira quinta-feira de junho, bem como da reunião de Presidentes de Conselhos Estaduais na
SENAD/MJ, foi deliberado que a próxima reunião ordinária será realizada na data de 09 de junho,
terça-feira. Por fim, a Presidente Joana Mello agradecendo a presença de todos, declarou por
encerrada a reunião às 19:40 horas. E, para constar, eu, Bruno de Souza Moura, Secretário
Executivo, redigi e lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
Conselheiros do CONEN-DF.
Joana d’Arc A. Barbosa Vaz de Mello - Presidente
Repres. da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania

Bruno de Souza Moura
Secretário Executivo

Daisy Rotavio Jansen Watanabe - Vice Presidente
Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Antônio Valmir Moura Silva
Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

Lívia Márcia Faria Bandeira Vilhalva
Representante da Secretaria de Estado de Cultura

Marmenha Maria Ribeiro Do Rosário
Representante da Secretaria de Estado de Cultura

Maria Do Socorro Paiva Garrido
Representante da Secretaria de Estado de Saúde

Leandro Silva Almeida
Representante da Secretaria de Estado Saúde

Adriana Pinheiro Carvalho
Representante da S.E.D.H.S

Miriam Cássia Mendonça Pondaag
Representante da S.E.D.H.S

Daniela de Souza Silva
Representante da Secretaria de Estado de Educação

Aryadne Márcia Argolo Muniz
Representante da Secretaria de Estado de Educação

José Nascimento Rego Martins
Repres. da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Herbert De Almeida Jardim
Repres. da Secretaria de Estado de Segurança Pública

Ricardo Freire Vasconcellos
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

Mariana Kreimer Melucci
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil

Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito
Representante do M.P.D.F.T

José Theodoro de Carvalho
Representante do M.P.D.F.T
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Suely Francisca Vieira
Representante do Conselho Regional de Psicologia

Luiza Maria Rocha Pereira
Representante do Conselho Regional de Psicologia

Marcos Aurélio Izaias Ribeiro
Representante de Centro Recuperação e Com. Terapêutica

Levy Calazans Dos Santos
Representante de Centro Recuperação e Com. Terapêutica

César Ricardo Rodrigues da Cunha
Representante de Centro Recuperação e Com. Terapêutica

Areolenes Curcino Nogueira
Representante de Centro Recuperação e Com. Terapêutica

Valdir Alexandre Pucci
Representante da Sociedade Civil

Frederico Teixeira Barbosa
Representante da Sociedade Civil

Beatriz Maria Eckert Hoff
Representante da Sociedade Civil

Stênio Ribeiro De Oliveira
Representante da Sociedade Civil

Marcelo Dias Varella
Representante da Sociedade Civil

Lilian Rose L. S. Rocha
Representante da Sociedade Civil

Leonardo Gomes Moreira
Representante da Associação Médica de Brasília

Antônio Raimundo Negrão Costa
Representante da Associação Médica de Brasília

Rodrigo Bonach Batista Pires
Representante da Polícia Civil - DF

Lídia Célia Dourado Clímaco
Representante do Conselho Regional de Serviço Social
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