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DISTRITO FEDERAL

Às nove horas e  vinte e dois minutos do dia cinco de julho  de dois mil e doze, na sala 7 da 
Escola  de  Governo  do  Distrito  Federal,  reuniu-se  a quadringentésima  octogésima  segunda 
reunião  ordinária,  sob  a  presidência  do  conselheiro  Mário  Gil  Guimarães  e  presentes  os 
Conselheiros: Osmar Alves de Melo, Luiz Alexandre Gratão Fernandes, Lívia Márcia Faria e 
Silva, Daisy Rotávio Jansen Watanabe, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, Francisco 
Ramalho  Medeiros,  César  Ricardo  Rodrigues  Cunha,  Antônio  Raimundo  Negrão  Costa, 
Aryadne  Marcia  Argolo  Muniz,  Rosemary  Soares  Antunes  Rainha,  Luiz  Geraldo  Matheus 
Figueira, Julio Cezar Pimentel de Santana, Isanete Soares de Oliveira, Maraísa Bezerra Lessa, 
Olga  Maria  Pimentel,  Lídia  Dourado  Clímaco,  Edilson  da  Silva  Santos.  E  ausentes  a 
Conselheira Maria do Socorro Paiva Garrido representante da Secretaria de Saúde, representada 
pela sua suplente Jurema Paulo do Nascimento  e Ten. Cel. Cirlânio Martins dos Santos da 
Secretária de Segurança Pública representado pelo seu Suplente Major José do Nascimento R. 
Martins,   A  seguir  serão  resumidas,  na  ordem  cronológica  em  que  foram  abordadas,  as 
discussões  e  deliberações.  Dando  inicio  aos  trabalhos,  o presidente  Mario  Gil  Guimarães 
justificou a ausência  do Conselheiro Alexandre Rocha de Matos por motivos  de doença na 
família, em seguida o Presidente fez uma saudação a Conselheira Olga Maria Pimentel pelo seu 
retorno, a qual gozava de licença maternidade, primeiro item da pauta, o Presidente abriu para 
discussão e aprovação da ata da plenária anterior disponibilizando a todos, onde foi aprovada 
por unanimidade; ainda com a palavra o Presidente abriu discussão e aprovação da Resolução 
Normativa das Câmaras Técnicas onde foi aprovada por todos. Dando continuidade o Presidente 
Mario  Gil  passou  para  o  segundo  item  da  pauta,  onde  falou  sobre  a  fiscalização  das 
Comunidades  Terapêuticas do CEAAD/DF, e devolveu os processos aos grupos de trabalho 
para que possam retornar às comunidades e fiscalizarem se estão cumprindo com as exigências 
feitas pelos grupos; o Presidente passou a palavra a Conselheira Deisy para leitura do relatório 
referente ao Grupo de Trabalho constituido para fins de conhecimento e analise dos relatórios 
das inspeções de outras instituições  (Conselho Regional  de Medicina – CRM/DF, Conselho 
Regional de Enfermagem – CRE/DF, Vigilância Sanitária – SES/DF), referente às denúncias 
encaminhadas inclusive a este conselho pelo Ministério Público da SER – Clínica de Atenção 
Interdisciplinar  a  Saúde. Após  ampla discussão  entre  os  Conselheiros  sobre  a  temática 
delideraram unanimamente que há indicativos de desrespeito aos Direitos Humanos, reiteraram 
a necessidade de uma nova visita deste conselho a instituição, em uma ação conjunta com um 
grupo de conselheiros do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – 
CDPDDH  e  que  a  Secretaria  Executiva  disponibiliza-se  tais  documentos  a  este  Conselho. 
Dando continuidade a pauta no terceiro item, o Presidente abriu para que os presentes ouvissem 
os relatórios e pareceres sobre as visitas às comunidades terapêuticas, o Presidente passou  a 
palavra a Conselheira Deisy para leitura do relatório e parecer referente  a vistoria de concessão 
de Entes e Agentes Antidrogas-CEAAD/DF solicitado pela comunidade terapêutica Apóstolo 
Pai,  que  concluiu  a  leitura  com parecer  avaliatório  de  negar  o  registro.   Após  debates,  o 

Conselho de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF
QNG – AREA ESPECIAL Nº 01 LOTE 22 – Taguatinga Norte – CEP 72.118-900

Telefones: 3355.8046/3355-8000
MFS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS 

HUMANOS E CIDADANIA.
CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS

DO DISTRITO FEDERAL

Presidente abriu para votação onde com uma abstenção da conselheira Aryadne, e os demais 
conselheiros votaram com a relatora, sem prejuízo deste Conselho de acompanhar, orientar a 
instituição  nas  adequações  legais  cabíveis.  A Conselheira  Rosemary  pediu  a  atenção  dos 
Conselheiros para lembrar que o dever do CONEN é de ajudar a trazer estas comunidades para a 
legalidade; a Conselheira Aryadne ressaltou que ver como um abrigo e não como um lugar de 
tratamento; a Conselheira Maraisa falou que este conselho tem que orientar estas comunidades 
de alguma forma; em seguida o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Ramalho que fez a 
leitura do relatório e parecer  referente a vistoria feita a Comunidade Terapêutica Criação de 
Deus,  concluiu seu relatório  com parecer  avaliatorio  de concessão de registro  precário  com 
prazo de noventa dias para adequação sujeito a cassação de registro se não cumprido o que foi 
solicitado, a Conselheira Rosemary propôs que fosse dado o prazo de noventa dias para depois 
conceder o registro, após debates o Presidente abriu  votação onde foi aprovado pelo Colegiado 
a proposta  da conselheira;  em seguida o Presidente  passou a palavra  ao Conselheiro Major 
Martins para leitura do relatório e parecer referente a vistoria feita a Comunidade Terapêutica 
Leão  de  Judá  em  Goiás,  o  Presidente  abriu  para  discussão,  Após  debates,  a  conselheira 
Rosemary questionou sobre o  registro a comunidade por se tratar de uma Comunidade que 
reside  no  Estado  de  Goiás,  ficando  suspensa  a  votação  para  que  seja  assunto  da  próxima 
plenária como primeiro item da pauta;  dando continuidade no quarto item  o Presidente abriu 
para assuntos gerais onde falou sobre a públicação dos conselheiros que  compõe o Grupo de 
Trabalho  com  o  objetivo  de  analisar,  fiscalizar  e  definir  critérios  de  avaliação  junto  as 
Comunidades Terapêuticas que submetem seus residentes a atividade de vendas de produtos nas 
ruas  de  Brasilia;  o  presidente  passou a  palavra  ao  Conselheiro  Negrão  que  falou  sobre  os 
eventos de outros órgãos relacionados as campanhas no combate as drogas no Distrito Federal, 
que fazem os eventos e  que não comunicam ao CONEN a  existência  de tal,   já que é  de 
competência deste Conselho, deu por exemplo o Ministério Publico e o Sindicato dos Médicos; 
o Conselheiro Ramalho lembrou que está escrito na Lei Nº 32,108 Art. 12, que os outros órgãos 
tem por obrigação comunicar ao CONEN da existência desses acontecimentos; a Conselheira 
Isanete lembrou a memória do CONEN e pediu para que fosse resgatada; a Conselheira Daisy 
em breves palavras comenta sobre sua participação do lançamento da Politica sobre Drogas da 
Secretaria  de  Estado  de  Educação  –  SEE/DF;  da  capacitação  do  SENAD  no  I  seminário 
Regional de Boas Praticas do Projeto Integração de Competências no Desempenho da Atividade 
Judiciária com Usuários e Dependentes de Dragas, acasião que comentou a nitida preocupação 
de  magistrados  com  este  público  alvo,  e  do  lançamento  e  apresentação  dos  04  (quatro) 
exemplares da revista Turma da Mônica neste evento (são duas revistas da Turma da Mônica 
Jovem e duas da Tina enfocando os temas: - Na prevenção do uso de Álcool e outras Drogas e 
Na prevenção do uso de Crack e outras Drogas); de sua participaçãon e da conselheira Lidia na 
capacitação  da  SENAD referente  ao  Tratamento  da  dependência  de  crack,  álcool  e  outras 
drogas:  aperfeiçoamento  para  profissionais  de  saúde  e  assistência  social  e  disponibilizou  o 
material dado para o CONEN/DF para fins de consulta; O Presidente reforçou a importância 
deste  material  da SENAD, que são as revistas  da Turma da Mônica  usadas para ajudar  no 
combate as drogas; comentou da ação da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas – SUBAD e 
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CONEN/DF no Parque da Cidade no dia 24/06/2012 (domingo) para orientação e distribuição 
de  material  (cartilhas,  folders  e  cartazes)  alusivas  a  tematica  drogas  na  Semana  Nacional 
Antidrogas aos frequentadores deste parque e que a conselheira Daisy participou desta ação. A 
Conselheira Lídia solicitou que o processo Grupo Força Pra Vencer fosse encaminhado a titular 
da SEDEST conselheira Olga Maria Pimentel, a qual aguarda despacho para formalizar a troca 
de conselheira. A Conselheira Isanete pediu a inclusão de outro membro no processo Grupo 
Força Pra Vencer, que foi aceito pela Conselheira Laura Beatriz; ainda a Conselheira Isanete 
pediu que em cada panfleto feito dos eventos culturais do GDF, inclua uma campanha sobre o 
combate  as  drogas;  com  a  palavra,  o  Presidente  explicou  que  isso  é  uma  deliberação  do 
Governador e que já foi solicitado; a Conselheira Olga Maria Pimentel fala sobre cursos para 
educadores, reforçado pela Conselheira Maraisa que já foi socializado; E por isso e nada mais 
havendo a tratar, às treze horas foi dada por encerrada a sessão. E, para constar, eu, Maria de 
Fátima Silva, redigi, lavrei e datei o presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelo 
presidente Sr. Mario Gil Guimarães.  

MARIO GIL GUIMARÃES                                   MARIA DE FÁTIMA SILVA 
Presidente                                                          Assessora
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