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484ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO 
DISTRITO FEDERAL

Às nove horas e  trinta minutos do dia cinco de setembro  de dois mil e doze, na sala 7 da Escola de 
Governo do Distrito Federal, reuniu-se a quadringentésima octogésima quarta  reunião ordinária, sob a 
presidência  do conselheiro Mário Gil Guimarães e presentes os Conselheiros: 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, Ricardo Freire Vasconcelos, Maria do Socorro P. Garrido, Jurema Paulo do 
Nascimento, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito. E ausentes o 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 apresentou ao colegiado e deu as boas vindas ao 
Conselheiro Ricardo da Ordem dos Advogados do Brasil/Seção DF; ainda com a palavra o Presidente 
abriu para discussão e aprovação das atas das plenárias anteriores disponibilizando a todos, onde foram 
aprovadas por unanimidade; ainda com a palavra o Presidente perguntou ao colegiado se alguém gostaria 
de incluir algum item na pauta; os Conselheiros não tinham inclusão, o Presidente então incluiu um item 
e falou sobre o Fundo Antidrogas (FUNPAD), falou da publicação do novo edital e da mudança onde 
fala  sobre  o  novo  valor  liberado pelo  Governo,  e  que  é  repassado do  fundo para  as  comunidades 
terapêuticas o valor atual de R$ 800,00 (oitocentos reais), e passará para ao valor de R$ 1.000,00 ( hum 
mil reais), às comunidades terapêuticas que oferecerem vagas; o Presidente leu o processo e explicou 
deixando bem claro  para que todos entendessem qual a mudança do edital, que é identico ao anterior só 
alterou o valor da verba, a Conselheira Isanete perguntou se a comunidade terapêutica recebe a verba 
mesmo com a saída de algum interno, o Presidente explicou que as comunidades terapêuticas terão que 
mostrar uma planilha mensal, a Conselheira Livia perguntou se as comunidades terapêuticas tem essas 
informaçães para que possam se adequar e receber a verba,  o Presidente explicou que foi  feito um 
trabalho de informação às comunidades terapêuticas através da Subsecretaria ( SUBAD), para que se 
apresentem  com  a  devida  documentação  aquelas  que  ainda  não  são  credenciadas;  o  Conselheiro 
Ramalho falou que há interesse dessas comunidades e que é preciso rever a relação com o Governo e que 
precisamos ajudá-las; o Presidente  mais uma vez explicou da mudança no edital e pediu a aprovação da 
publicação do edital ao colegiado o qual foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade ainda no 
primeiro item o  Presidente falou sobre as Câmaras Temáticas e pediu para que se apresentassem os 
coordenadores de cada câmara, como não tiveram reuniões ainda entre eles, foram escolhidos entre os 
integrantes  de  cada  câmara  os  seus  coordenadores  durante  a  plenária,  ficando  deliberado  os 
coordenadores das câmaras técnicas a seguir: a Conselheira Laura coordenadora da Câmara de Redução 
de  Oferta,  a  Conselheira  Daisy  coordenadora  da  Câmara  de  Prevenção,  a  Conselheira  Maraisa 
coordenadora  da Câmara  de Educação e Pesquisa,  e  a Conselheira Olga da Câmara de Tratamento, 
Redução de Danos e Reinserção Social; o Conselheiro Ricardo pediu para fazer parte de uma câmara e 
foi incluido na Câmara de Educação e Pesquisa; o Presidente lembrou aos coordenadores do calendário 
de reuniões das câmaras e que todos os assuntos abordados deveram ser trazidos à plenária para votação 
junto  ao  colegiado e  que  devem informar  a  Secretaria  Executiva  da data  e  horário  das  reuniões;  a 
conselheira Daisy após o  posicionamento do conselheiro Mj Martins de que não pode votar na escolha 
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do coordenador da Câmara Tématica de Prevenção informou juntamente com os outros integrantes da 
CT os  conselheiros  Negrão,  Pimentel,  Figueira,  que foi  marcado reunião na SEJUS anterior  a  esta 
plenária,  mas não ocorreu pois contou apenas com a presença da  conselheira Daisy pois os demais 
conselheiros em função de imprevistos no dia não compareceram mas justificaram ausência por telefone 
a  exceção  do  Mj  Martins  que  informou  que  não  tinha  sido  avisado,  após  ligação  na  ocasião  pela 
conselheira Daisy. A secretaria executiva encaminhou previamente emails para todos os integrantes. Em 
função deste fato os integrantes desta CT reuniram-se antes desta plenária a pedido da conselheira Daisy 
para decidirem a coordenação, ocasião em que estavam todos os integrantes presentes. O conselheiro Mj 
Martins apesar de ser convidado como os outros integrantes não participou alegando  que tinha de reunir-
se com a conselheira Olga naquele momento. Apesar de sua ausência foi informado da deliberação da 
CT antes do início desta  plenária pela definição do conselheiro(a) coordenador(a),  que foi unanime a 
escolha; o  Conselheiro  Major  Martins  lembrou  a  todos  que  é  suplente  e  que  não  pediu  para  ser 
coordenador do grupo da Câmara de Prevenção a qual o seu titular o Conselheiro Cirlândio faz parte. 
Passando para  o segundo item da pauta,  o Presidente falou sobre a Revisão da Resolução 03/2009, 
formulário  de  coletas  de  dados  de  visita  às  Comunidades  Terapêuticas  onde  tem  alguns  itens 
ultrapassados, documentos que não são mais exigidos; o Presidente falou que o trabalho será passado 
para ao colegiado para que por meio de votação seja designado para qual câmara temática ficará para um 
estudo prévio, a Conselheira Isanete sugeriu que não ficasse em um só grupo da câmara temática; o 
Conselheiro Ricardo falou que essa dispensa de documentos não tem mais necessidade de mudança; o 
Presidente falou que cada assunto será tratado em uma só câmara e não ficar um assunto entre todas as 
câmaras; o Conselheiro Ramalho lembrou que se trata de fiscalização das comunidades; o Conselheiro 
Negrão lembrou a questão da legislação que é muito específica e sugeriu formar um só grupo para tratar 
desse assunto; a Conselheira Maria Garrido sugeriu reunir os coordenadores das câmaras para discutir o 
assunto e trazer ao colegiado para votação e depois definir quem fica com o trabalho; a Conselheira 
Rosemary acha que tem que ter um parecer técnico do CONEN/DF; o Presidente lembrou que é para isso 
que temos as câmaras temáticas; o Conselheiro Major Martins ressaltou que tratasse de orientação e 
diretrizes, leitura e adequação, como deve agir na ficalização às comunidades terapêuticas; a Conselheira 
Aryadne acha que as câmaras devem tratar de assuntos posteriores e não deve criar um grupo para esse 
assunto. Após longos debates o Presidente abriu para votação e por unanimidade ficou aprovado que a 
presidência indicasse o encaminhamento da temática; ficando alterada por unanimidade o procedimento 
da  Resolução.  O  Presidente  entregou  o  processo  de  nº  0400.000404/2012  a  Conselheira  Olga 
coordenadora da câmara de tratamento como primeiro trabalho do grupo. Dando continuidade no terceiro 
item, o Presidente falou sobre a Semana Distrital de Combate as Drogas que acontecerá na 3º semana do 
mês de setembro nos dias 17 a 23 e chamou a atenção dos conselheiros para lembrar que o evento é do 
CONEN/DF e da Subsecretaria, mas até agora está sendo Subsecretaria e CONEN/DF, lembrou também 
que pediu a ajuda dos conselheiros na plenária passada para a realização desse evento e agradeceu a 
ajuda de alguns conselheiros como Conselheiro Negrão junto a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal que conseguiu a boneca fumante Altina para o evento, o Conselheiro Cesar que fez a doação de 
uma bicicleta e a Conselheira Daisy pelo empenho apesar da Secretaria de Esportes ter negado apoio; a 
conselheira Daisy informou que lamentavelmente a data solicitada pela SEJUS para o apoio neste evento 
não foi possível conciliar as agendas dos  profissionais de Educação Física. Mas que a Secretaria como 
ela encontravam-se a disposição para o mais que se fizer necessário; o Conselheiro Major Martins falou 
da sua ajuda junto a Secretaria de Segurança Pública e do evento da Secretaria que será realizado nos 
dias 20 e 21 de setembro com palestras onde pode incluir uma palestra sobre as drogas em um desses 
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dias; a Conselheira Maria Garrido falou que pode ajudar com o coral composto pelos pacientes do CAPS 
Rodoviária no evento; a Conselheira Maraisa falou que gostaria de ajudar com a divulgação do evento 
nas escolas e que aguarda a programação para fazer essa ação; a Conselheira Isanete pediu novamente o 
projeto do evento para passar ao Conselho Regional de Farmácia o qual a conselheira faz parte para 
ajudar de alguma forma, e sugeriu a divulgação do evento no canal de TV do Conselho; a Conselheira 
Laura falou sobre o evento do Ministério Público do Distrito Federal e que nele está  planejado fazer 
blitz  direcionado ao ciclista, falou que pode ajudar no evento do CONEN/DF; a Conselheira Aryadne 
lembrou que na plenária passada ela havia pedido um dia na Semana de Prevenção ao uso de Drogas 
para  realização  de  uma  palestra  direcionada  as  comunidades  terapêuticas  com  os  conselheiros  do 
CONEN/DF; o Conselheiro Gratão lembrou e convidou mais uma vez os conselheiros para a incineração 
de drogas dia 21 de setembro na Ceilândia/DF; o Conselheiro Negrão reforçou a importância do Museu 
de Drogas na Semana de Prevenção ao uso de Drogas; a Conselheira Olga sugeriu uma temática com 
mulheres  e  crianças  na  semana  do  evento;  o  Conselheiro  Pimentel  pediu  que  fosse  enviado  a 
programação do evento para que ele possa fazer uma mobilização nos clubes; o Conselheiro Ramalho 
chamou  a  atenção de  todos para  lembrar  que se  o  evento  é  do CONEN/DF,  se  está  no  calendário 
conforme a lei, tem que ter verba para a realização desse evento; a Conselheira Rosemary falou que tem 
que estar no orçamento do Governo e que para o ano de 2013 ainda pode ser solicitado; a Conselheira 
Isanete lembrou a importância da DEAM e da Secretaria da Criança na Semana de Prevenção ao uso de 
Drogas. Dando  continuidade no quarto item, o Presidente abriu para relatórios e pareceres referente a 
fiscalização das Comunidades Terapêuticas do CEAAD/DF, o Presidente passou a palavra a Conselheira 
Olga  para leitura do relatório e parecer referente  a vistoria de concessão do registro de Entes e Agentes 
Antidrogas-CEAAD/DF solicitado pela Comunidade Terapêutica  Força pra Vencer, a Conselheira falou 
que o Pastor Sérgio o qual é presidente da comunidade informou que não vai mais renovar o registro 
junto ao CONEN/DF, e que estaria fechando a comunidade, a Conselheira então sugeriu o arquivamneto 
do processo; o Conselheiro Negrão falou que ele pode não querer mais o registro junto ao CONEN/DF 
mas  pode continuar funcionando na irregularidade, e perguntou qual a posição do CONEN/DF sobre 
esse assundo e sugeriu que os Conselheiros voltem na comunidade para ver se está funcionando;  o 
Presidente pediu para a Conselheira Olga fazer um relatório da vistoria na comunidade e deliberou que 
os conselheiros retornem à comunidade no prazo de noventa dias sem agendamento para averiguar se 
estão funcionando ou não, e em se comprovando o fechamento sugira o arquivamento do processo; o 
Conselheiro Ramalho  pediu para  que seja  feito  um documento  informando a todas  as  comunidades 
terapâuticas do fechamento dessa comunidade para que as outras não sejam prejudicadas; em seguida o 
Presidente  passou  a  palavra  a  Conselheira  Isanete   para  leitura  do  relatório  e  parecer  referente  à 
Cominudade Terapêutica IDHUM, a Conselheira falou sobre a boa estrutura do local, do trabalho e da 
organização  na  comunidade,  em seguida  o  Presidente  passou  a  palavra  ao  Conselheiro  Cesar  que 
também falou sobre a comunidade e  mostrou fotos do local mostrando a todo colegiado a boa situação 
da comunidade, concluiu a fala com parecer avaliatório de concessão de registro à comunidade. Após 
debates, o Presidente abriu para votação onde todos votaram e aprovaram por unanimidade o relatório. 
Passando para o quinto item da pauta, o Presidente abriu para assuntos gerais onde falou sobre os ofícios 
encaminhado ao CONEN/GO e o CONEN/MG solicitando o parecer técnico sobre as Comunidades 
Terapêuticas que estão dentro da RIDE, o Presidente falou que em quanto não tem uma resposta será 
feito um trabalho de visitas a essas Comunidades para que possam se cadastrar junto ao Entes e Agentes 
Antidrogas-CEAAD/DF, e depois  ver que providencia tomar; ainda com a palavra o Presidente falou 
sobre o Relatório de Enfrentamento as Drogas e perguntou ao colegiado se eles gostariam de ter esse 
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relatório para fins de consultas, os Conselheiros responderam que sim, o Presidente falou que vai enviar 
por e-mail para todo colegiado; ainda com a palavra o Presidente falou sobre o I Seminário Distrital 
Sobre  Conselheiros  de  Estado  que  vai  acontecer  no  dia  22  de  setembro  no  Centro  de  Convenções 
Ulysses Guimarães com a presença do Governador e outras autoridades e que todos os conselheiros do 
CONEN/DF foram convidados a participar desse seminário; ainda com a palavra o Presidente falou 
sobre a reunião extraordinária do Conselho de Política sobre Drogas - CONEN/DF para eleger o novo 
Vice-Presidente do conselho, e explicou que será eleito por maioria simples com voto direto e secreto, o 
Presidente leu o Regimento e lembrou que o Conselheiro que não comparecer a extraordinária para 
eleição será descontado metade do jeton; o Conselheiro Ramalho falou da questão de convites enviados 
por e-mail aos conselheiros com prazo muito curto para o evento e pediu para que seja enviado com mais 
tempo para que possam participar. E por isso e nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte 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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