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483ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO 
DISTRITO FEDERAL

Às nove horas e vinte minutos do dia dois de agosto de dois mil e doze, na sala 1 da Escola de 
Governo  do  Distrito  Federal,  reuniu-se  a quadringentésima  octogésima  terceira  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,  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 início aos trabalhos, o presidente  abriu 
para  discussão  e  aprovação  da  ata  da  plenária  anterior  disponibilizando  a  todos,  onde  foi 
retificada aguardando inclusão de algumas consideraçães de alguns conselheiros; ainda com a 
palavra o Presidente perguntou ao colegiado se alguém gostaria de incluir algum item na pauta; 
O  Conselheiro  Negrão pediu  para  incluir  e  em  breves  palavras  falou  sobre  o  modelo  de 
formulário de coletas de dados de visita às Comunidades Terapêuticas, pediu para que fosse 
feita  um  outro  formulário  mais  harmonizado;  passando  para  o  primeiro  item  da  pauta,  o 
Presidente  abriu  para  relatórios  e  pareceres  referente  a  fiscalização  das  Comunidades 
Terapêuticas  do  CEAAD/DF,  o  Presidente  passou  a  palavra   ao  Conselheiro  Julio  Cezar 
Pimentel   para  leitura  do  relatório  e  parecer  referente   a  vistoria  de concessão  de  Entes  e 
Agentes Antidrogas-CEAAD/DF solicitado pela comunidade terapêutica  O Filho Pródigo, que 
concluiu  a  leitura  com parecer  avaliatório  de  concessão  de  registro  precário  com prazo  de 
noventa dias para adequação sujeito a cassação de registro se não cumprido o que foi solicitado. 
Após debates, o Presidente abriu para votação onde a maioria votou com o relatório; em seguida 
o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Major Martins para leitura do relatório e parecer 
referente às cominudades terapêuticas que submetem seus residentes a atividades de vendas de 
produtos nas ruas de Brasília, concluido a leitura,  o presidente pediu que esse assunto fosse 
discutido como primeira atividade do grupo de trabalho em reunião das Câmaras Temáticas para 
melhor discussão dos pontos abordados. Dando continuidade aos trabalhos no segundo item, o 
Presidente falou sobre a concessão de registro às comunidades terapêuticas situadas fora do DF 
que estou dentro da RIDE, após debates o presidente pediu para que seja assunto da próxima 
planária  por  se  tratar  de  uma  situação  delicada,  e  que,  vai  oficiar  o  CONEN/GO  e  o 
CONEN/MG sobre a situação. Dando continuidade no terceiro item da pauta, o Presidente falou 
sobre o ofício encaminhado ao CRM/DF solicitando o parecer técnico sobre as exigências de 
exames  laboratoriais  quando  do  acolhimento  em  comunidades  terapêuticas,  informou  ter 
recebido um oficio do CRM/DF justificando que o assunto será encaminhado a um médico 
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conselheiro relator e depois levado ao colegiado, e após este procedimento será respondido ao 
CONEN/DF. Dando continuidade no quarto item da pauta o Presidente falou sobre o calendário 
de  reuniões  das  Câmaras  Temáticas  e  deliberou  que  assim  que  a  resolução  normativa  for 
publicada os  grupos de trabalho se reúnam para escolher o coordenador do grupo e que na 
próxima  plenária  já  venham  com o  caledário  de  reuniões; passando  para  o  quinto  item  o 
Presidente abriu para assuntos gerais onde falou sobre a Semana Distrital de Combate as Drogas 
que acontecerá na 3º semana do mês de setembro nos dias 17 a 23, o evento contará com a 
distribuição  de  materiais  informativos,  dentre  eles:  panfletos  das  campanhas  realizadas  pela 
SEJUS e cartilhas sobre drogas, apresentação de peças teatrais, palestras, caminhadas, passeio 
ciclístico e blitz,  e pediu a colaboração dos conselheiros para que participem também desse 
evento, seja pedindo o apoio a outros orgãos ou com sugestões e até mesmo com acão de estar 
prestando informações à população durante o evento; a Conselheira Isanete sugeriu buscar apoio 
ao  DETRAN/DF e  ao  Ministério  Público  do  Distrito  Federal,  que  ela  sendo  do  Conselho 
Regional  de  Farmácia,  buscaria  ajuda  mas  precisa  que  o  conselho  seja  oficiado  sobre  este 
projeto para que ela  possa buscar  essa ajuda;  em seguida o Presidente  passou a  palavra ao 
Conselheiro Gratão que em breves palavras falou que no dia 21 de setembro às 9h, no forno da 
empresa de incineração de lixo especial - SERQUIP, localizada na Ceilândia/DF acontecerá a 
destruição de aproximadamente duas toneladas de drogas, e fez o convite a todos que queiram 
assistir; a Conselheira Jurema falou sobre reclamações feitas pelos residentes da comunidade 
terapêutica  Leão  de  Judá,  que  não  estão  ficando  na  comunidade,  alegando  a   carência  de 
alimentação e da estrutura do local; o Conselheiro Ramalho ressaltou que já foi feita uma visita 
a essa comunidade e que o responsável já foi informado das exigências para que possam se 
adequar;  o  presidente  pediu  para  que  esse  assunto  seja  discutido  em outro  momento  pelas 
câmaras temáticas; o Conselheiro Negrão lembrou a todos que é médico é que não faz parte da 
presidência da Associação Médica de Brasília – AMB/DF, embora seja associado mas que vai 
buscar  ajuda para a Semana Distrital de Combate ao uso de Drogas, e sugeriu fazer um dia de 
combate ao tabagismo, pediu para o CONEN/DF oficiar a Associação sobre essa colaboração, 
sugeriu também oficiar os Shoppings de Brasília pedindo para ceder um espaço para que seja 
feita essa ação; a Conselheira Aryadne pediu  que em um dia dessa semana de campanha seja 
feita  uma  união  das  comunidades  terapêuticas  com  os  conselheiros  do  CONEN/DF  para 
algumas  orientações;  o Conselheiro Ramalho sugeriu uma caminhada  para mostrar  que esta 
sendo feito alguma coisa, e que ele garante 100 (cem) homens para essa ação, lembrou também 
de outros orgãos que fazem eventos sobre drogas no Distrito Federal e que o CONEN/DF não é 
citado,  assunto  que  já  foi  discutido  na  plenária  passada;  o  Conselheiro  Negrão  lembrou  a 
questão da participação do CONEN/DF em eventos com o DETRAN/DF em tempos passados 
principalmente nos cursos de formação de servidores, e pediu para reatar essa parceria, pediu 
também que o CONEN/DF solicite dos outros orgãos a programação de eventos relacionado ao 
combate ao uso de drogas para o ano de 2013 para que o CONEN/DF fique sabendo do que vai 
acontecer; o presidente pediu a atenção de todos para comunicar a saída do conselheiro Osmar 
Alves de Melo do conselho, o presidente lamentou a saída do conselheiro e em breves palavras 
fez um agradecimento  pelos seus ensinamentos e companheirismo, e que aprendeu muito com 
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ele durante todo esse tempo, e pediu uma salva de palmas em  homenagem ao conselheiro; o 
Conselheiro Osmar emocionado agradeceu a todos pela generosidade e carinho durante esse 
tempo  em que  ele  fez  parte  do  conselho,  e  lembrou  a  todos  os  conselheirosdas  regras  do 
colegiado e a importância da palavra do presidente e do relator; o Conselheiro Negrão muito 
emocionado  lamentou   a  saída  do  amigo  e  fez  um  breve  discurso  e  agradeceu  os  seus 
ensinamentos  e  amizade  durante  esse  tempo;  a  Conselheira  Isanete  também  agradeceu  ao 
Conselheiro e lhe fez o convite para participar do grupo de Educação e pesquisa das câmaras 
temáticas, a qual ela faz parte; a conselheira Maraisa falou do pouco tempo que está no conselho 
mas que foi uma honra trabalhar com conselheiro Osmar, e lembrou de uma visita feita a uma 
comunidade terapêutica na companhia do Conselheiro; a conselheira Daisy reiterou as falas e o 
privilegio de aprendizado desse período; o presidente agradeceu mais uma vez ao conselheiro 
Osmar e fez um convite a todo o colegiado para visitar a Casa do Ceará a qual o Dr. Osmar é 
presidente; ainda com a palavra o presidente falou capacitação realizada nos dias 26 e 27 de 
julho  no  Hotel  Confort:  Crack,  Álcool  e  outras  Drogas:  Ação  integrada  entre  as  redes  de 
segurança pública,  saúde e assistência social,  que contou com as presenças dos conselheiros 
Daisy, Livia, e do Major Martins. Nesta ocasião distribuiu aos outros conselheiros o material 
fornecido pela SENAD, para fins de consulta; o conselheiro Cesar solicitou ao presidente uma 
vistoria  à  cominudade  terapêutica  IDHUM para  concessão de  registro  de  Entes  e  Agentes 
Antidrogas-CEAAD/DF, o presidente atendeu a solicitação do conselheiro e ficou deliberado as 
conselheiras Deisy, Livia, Isanete e o conselheiro Cesar para fazer a visita à comunidade. E por 
isso e nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez minutos 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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