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Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e seis de janeiro do ano de dois mil e doze, na Escola de 
Governo, sala 7 reuniu-se à quadringentésima septuagésima sexta reunião ordinária, sob a presidência 
do  Dr.  Osmar  Alves  de  Melo  e  presentes  os  conselheiros:   Aryadne  Marcia  Argolo  Muniz,  Cel 
Cirlândio  Martins  dos  Santos,  César  Ricardo  Rodrigues  Cunha,  Daisy  Rotávio  Jansen  Watanabe, 
Edilson Silva, Francisco Ramalho Medeiros, Isanete Soares de Oliveira, José Theodoro Carvalho, Julio 
Cezar Pimentel de Santana, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, Lívia Márcia Faria e Silva, 
Luiz Alexandre Gratão Fernandes, Luiz Geraldo Matheus Figueira, Maraisa Bezerra Lessa.  A seguir 
serão resumidas, na ordem cronológica em que foram abordadas, as discussões e deliberações. Dando 
inicio aos trabalhos, o Presidente em exercício Dr. Osmar Alves de Melo leu a pauta prevista para a 
reunião e abriu para inclusões de temas; o presidente anunciou a presença dos convidados à plenária, o 
Sr. Jefferson Ribeiro, Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania em exercício e o Sr. Mário 
Gil Guimarães, Subsecretário de Política sobre Drogas; sugeriu de imediato a inclusão como primeiro 
item da pauta a posse do novo presidente do CONEN e passou a palavra para o Secretário que abriu a 
reunião fazendo um breve resumo dos projetos da SEJUS na redução de demanda de drogas; destacou 
o empenho do Secretário  de Justiça  Alírio  Neto,  que está  ausente  no gozo de suas férias,  da sua 
perseverante e incansável luta na conscientização sobre os males das drogas para nossa sociedade e 
falou do total apoio do Governador do Distrito Federal nos projetos de combate às drogas no Distrito 
Federal; Ainda com a palavra salientou a importância e o trabalho desenvolvido por este conselho, e 
por fim, declarou satisfação em estar participando desta plenária e, neste contexto, anunciou e deu 
posse ao novo presidente o Sr Mário Gil Chaves Guimarães. O Sr Mário Gil falou, já como presidente 
e  assumindo  os  trabalhos,  sobre  importância  deste  Conselho  nas  ações  do  Governo,  falou  na 
necessidade deste conselho estar mais em ênfase nos órgãos governamentais e que irá trabalhar para 
melhorar a visualização da instituição, encerrou seu discurso declarando sua satisfação em fazer parte 
deste Conselho.  Seguindo então a pauta,  o Presidente passou a palavra ao Secretário de Justiça Sr 
Jefferson Ribeiro, que fez a apresentação das ações já realizadas do Plano Distrital de Enfrentamento 
ao Crack e  outras  Drogas,  abriu  como destaque  o decreto  no que refere  se  as ações  integradas  e 
descentralizadas  e  parabenizou  as  Secretarias  que  participam do plano salientando  da  necessita  o 
envolvimento de todos do governo e de toda a sociedade nesta batalha. Concluída a apresentação, o 
Secretário de Justiça agradeceu a oportunidade e pediu licença para se ausentar em face das obrigações 
agendadas. Seguindo a pauta, o presidente convidou os representantes das Comunidades Terapêuticas 
para  certificação  do  registro  no  Cadastro  de  Entes  e  Agentes  Antidrogas  do  Distrito  Federal  – 
CEAAD; em cerimônia de entrega a Sra Tamisa Rocha, representante da Comunidade Terapêutica 
Desafio Jovem de Brasília, recebeu o certificado de registro no CONEN com validade de um ano; O Sr 
Ramalho Medeiros, conselheiro e representante da comunidade terapêutica Deus Proverá, recebeu o 
certificado de registro do CONEN com validade de um ano. Passando para o próximo item da pauta, 
foi aberta para leitura dos relatórios de concessão de registros de comunidades; A conselheira Dayse 
abriu  os  trabalhos  lendo o  Parecer  Avaliatório  da  comunidade  terapêutica  INTEGRAR,  que  após 
concluído  ofereceu  o  parecer  de  concessão  de  registro  precário  em  face  da  ausência  de  alguns 
documentos  que  ainda  não  foram  entregues  pela  instituição.  Aberta  a  discussão,  o  conselheiro 
Theodoro questionou a relatora sobre a possibilidade de encaminhar um ofício à comunidade dando 
um prazo para entrega dos documentos e, consequentemente, concessão do registro definitivo. Não 
havendo mais sugestões o presidente pediu aprovação do relatório, onde foi aprovado por todos os 
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conselheiros presentes com a sugestão do conselheiro Theodoro.  Passando para o próximo relatório a 
conselheira  Isanete  fez  a  leitura  do  relatório  de  Parecer  Avaliatório  da  comunidade  terapêutica 
CLÍNICA DO RENASCER LTDA que após concluído, ofereceu o parecer de concessão de registro 
precário em face da ausência de alguns documentos que ainda não foram entregues pela instituição. 
Neste  momento  a  Secretaria  Executiva  do CONEN informou que  a  documentação  pendente  já  se 
encontrava  entregue na Secretaria,  e que estará  sendo anexado ao processo.  Diante  do exposto,  o 
presidente  pediu aprovação do relatório  sugerindo a concessão de 3(três)  anos,  onde foi  votado e 
aprovado por todos os conselheiros presentes. Passando para o próximo relatório a conselheira Lídia 
fez  a  leitura  do  relatório  de  Parecer  Avaliatório  da  comunidade  terapêutica  SERVOS,  que  após 
concluído  ofereceu  o  parecer  de  concessão  de  registro  precário  em  face  da  ausência  de  alguns 
documentos  que  ainda  não  foram  entregues  pela  instituição.  O  conselheiro  Theodoro  pediu 
esclarecimento sobre estes documentos onde a relatora informou da falta do alvará de funcionamento 
e/ou  a  planta  baixa  assinada  por  um  engenheiro,  mas  que  todas  as  demais  exigências  foram 
devidamente atendidas. Pedindo a palavra o presidente lembrou sobre os problemas da administração 
pública para concessão de alvarás e que a planta baixa já supera esta pendência. Diante do exposto, o 
presidente pediu aprovação do relatório sugerindo encaminhamento de solicitação à instituição dando 
um prazo de 30 dias para apresentar documento e, após atendido, conceder o registro por de 3(três) 
anos.   Aberta  para  votação  todos  os  conselheiros  votaram a  favor  dando por  aprovado o  parecer 
avaliatório  do  relator.  Passando  para  o  Assuntos  Gerais,  o  presidente  justificou  as  ausências  dos 
conselheiros  Maria  do  Socorro  Paiva  Garrido  e  Jurema  Paulo  do  Nascimento,  representantes  da 
Secretaria de Saúde, por estarem em período de férias foram representadas por Leandro Almeida do 
Caps  AD  Rodoviária;  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.  Conselheiro  Cel  Cirlândio  pediu  para  apresentar  na  proxima  plenária  o  filme 
REVES objetivando aprovação deste conselho. Lembrou que embora já tenha sido mostrado mas não 
houve uma aprovação dos conselheiros presentes; Conselheira Isanete questionou o presidente sobre as 
ações  que  serão  realizadas  na  semana  do  Carnaval,  lembrando  que  esse  período  é  uma  ótima 
oportunidade de conscientização dos jovens sobre o uso indevido de drogas. Presidente informou que 
já está em andamento alguns planejamentos  na secretaria  e que estará informando posteriormente. 
Conselheiro Cesar falou do evento que o Rotary esta realizando no dia 24 de março, em Anápolis, 
ministrando  palestras  sobre  drogas  e  pediu  que  fosses  disponibilizado  material  para  este  evento. 
Presidente  pediu que o conselheiro envio por email  a previsão para verificar  a disponibilidade de 
material;  Conselheira  Dayse  falou sobre o encontro de gestores  de política  sobre drogas  que será 
realizado  na  cidade  de  Palmas-TO  e  pediu  para  participar.  Presidente  informou  que  a  secretaria 
executiva vai enviar a comunicação a todos os conselheiros para inscrição. Conselheira Isanete fez 
uma breve apresentação  do projeto Mala do Livro,  da secretaria  de cultura,  e  sua importância  no 
processo de prevenção ao uso de drogas. Presidente sugeriu à conselheira conseguir uma data para que 
o  projeto  seja  apresentado  neste  conselho  para  conhecimento  de  todos.  Não  havendo  mais 
pronunciamento e nada mais havendo a tratar, às  onze horas e quarenta e sete minutos foi dada por 
encerrada a sessão. E, para constar, eu, Alexandre Rocha de Matos, redigi, lavrei e datei o presente, 
que após lida, vai assinada por mim e pelo presidente Mário Gil Chaves Guimarães.

  
MÁRIO GIL GUIMARÃES                            ALEXANDRE ROCHA DE MATOS

Presidente                                                           Secretário Executivo
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