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485ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO 

DISTRITO FEDERAL 

 

Às nove horas e vinte minutos do dia quatro de outubro de dois mil e doze, na sala 07 da Escola 

de Governo do Distrito Federal, reuniu-se a quadringentésima octogésima quinta 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, Luiz Geraldo Matheus Figueira, Julio Cezar Pimentel de 

Santana, Isanete Soares de Oliveira, Maraísa Bezerra Lessa, Olga Maria Pimentel, Ricardo 

Freire Vasconcelos, Laura Beatriz Castelo Branco Alves S. Rito, José Theodoro C. De 

Carvalho, Mariana Kreimer Caetano Melucci. E ausentes o Cel. Cirlandio Martins dos Santos da 

Secretária de Segurança Pública representado pelo seu Suplente Major José do Nascimento R. 

Martins, Maria do Socorro P. Garrido da Secretaria de Estado de Saúde representada pela sua 

suplente Jurema Paulo do Nascimento, Rosemary Soares Antunes Rainha Representante da 

Comunidade representada pelo seu Suplente Edilson da Silva Santos.  A seguir serão resumidas, 

na ordem cronológica em que foram abordadas, as discussões e deliberações. Dando início aos 

trabalhos, o Presidente declarou aberta a plenária e iniciou os trabalhos abrindo para discussão e 

aprovação das atas da plenária anterior e da eleição de Vice-Presidente disponibilizando a todos, 

onde foram aprovadas por unanimidade; ainda com a palavra o Presidente indagou dos 

conselheiros se gostariam de incluir itens na pauta, onde a conselheira Olga sugeriu a inclusão 

das atividades das Câmaras Técnicas, o que foi de pronto atendido. No primeiro item, o 

Presidente anunciou a eleição do Conselheiro Antônio Raimundo Negrão Costa como Vice-

Presidente e ato contínuo deu posse ao mesmo. O presidente então passou a palavra ao 

Conselheiro Negrão que falou, já como Vice-Presidente e assumindo os trabalhos, agradeceu a 

todos que o elegeu, e em breves palavras falou da sua carreira profissional e do seu trabalho 

como conselheiro deste CONEN, e que irá trabalhar em projetos voltados para comunidades 

terapêuticas, cuidar e coordenar as câmaras técnicas, encerrando seu discurso declarou sua 

satisfação em fazer parte deste Conselho e de estar substituindo um grande amigo Dr. Osmar 

Alves de Melo. No segundo item da pauta, o Presidente apresentou e passou a palavra à Prof. 

Márcia Aparecida de Jesus do Colégio Setor Leste da Secretaria de Estado de Educação do DF e 

coordenadora do Comitê Antitabagismo, a Prof. declarou satisfação em estar participando desta 

plenária e salientou a importância do trabalho desenvolvido na conscientização dos jovens sobre 

o uso indevido de alcool e outras drogas; ainda a Prof. falou que o objetivo desse projeto é de 

atuar não só na escola mas em toda área do Distrito Federal, em órgãos públicos, privados, 

entidades entre outros; encerrou sua fala declarando mais uma vez a satisfação de estar 

participando desta plenária e divulgando esse projeto. Dando continuidade aos trabalhos o 

Presidente agradeceu a presença da Professora Márcia e pediu licença para que a plenária 

pudesse continuar, haja vista, doravante somente seriam tratados assuntos internos do conselho. 

O Presidente abriu para relatórios e pareceres, fazendo uma colocação de que já havia mantido 

contato com a SENAD acerca da criação dos conselhos regionais, ideia que foi muito bem 
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recebida pela Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas PAULINA DUARTE, e que contará 

com o apoio da SENAD. Falou sobre os ofícios encaminhados aos CONEN/GO e o 

CONEN/MG, solicitando o parecer técnico sobre a atuação deste conselho nas Comunidades 

Terapêuticas que estão dentro da RIDE, mas que ainda não obtivemos resposta oficial, e que 

vamos continuar com o trabalho para que os processos não fiquem parados, lembrou que o 

nosso dever é de ajudar e não prejudicar essas comunidades. A conselheira Daisy reiterou  sua 

preocupação em atuarmosperante as comunidades terapêuticas que estão localizadas no entorno 

e alertou para o fato de que só podemos atuar legalmente constituidos. Salientando que tal 

inobservância deste aspecto nos torna  passivos de enfrentarmos problemas jurídicos futuros 

sugerindo esperar um parecer dos CONENS e observância da legislação pertinente; o 

Conselheiro Mj. Martins ratificou a fala da conselheira Daisy e sugeriu uma atuação conjunta 

dos CONENS já que especificamente o CONEN-GO ainda está se estruturando; a Conselheira 

Lívia entregou o processo da Comunidade Leão de Judá, localizada  no Estado de Goiás e 

sugeriu voltar para uma nova vistoria com a presença de um conselheiro do CONEN/GO para 

que juntos possam fazer o relatório conjunto; o Presidente apresentou aos presentes a 

Conselheira Mariana e lhe passou a palavra, a Conselheira sugeriu criar um termo de 

ajustamento de conduta específico para que possamos atuar legalmente nessas áreas; o 

Presidente falou que temos que formalizar uma atuação conjunta em pontos específicos; a 

Conselheira Isanete sugeriu pegar a legislação que trata da RIDE para que os conselheiros 

possam formar opinião acerca da situação das comunidades que tem registro no CONEN/DF e 

estão estabelecidas na prática no entorno; o Presidente lembrou a todos que a situação anterior 

era diferente, não existia CONEN/GO e que o CONEN/MG não dava o devido apoio àquelas 

comunidades terapêuticas, e que agora as comunidades que estiverem com o registro vencido ou 

vierem buscar o registro serão encaminhadas a esses CONENS; o Conselheiro Negrão chamou a 

atenção para lembrar que não podemos parar o trabalho; o Conselheiro Ramalho lembrou a 

todos da existência da Lei nº 32.108/2010 que trata da instituição da Política Distrital sobre 

Drogas e cria o Sistema Distrital de Política sobre Drogas e em seu artigo 3º, inciso VIII, aborda 

da cooperação entre o DF, municípios, os estados e a União; falou ainda de uma comunidade 

que é estabelecida em Águas Lindas de Goiás/GO e que 80% dos internos são enviados do 

Distrito Federal, que temos na verdade é que informá-los das nossas ações e que estamos 

buscando meios legais para continuarmos agindo como conselho; o Conselheiro Theodoro 

salientou que é uma questão mais fática do que jurídica, falou que já temos estrutura jurídica 

para atuar na região e que não seria um termo de ajustamento de conduta o instrumento 

adequado mas um termo de cooperação entre os dois CONENS, e que por ocasião de alguma 

ação fiscalizatória por parte deste CONEN-DF, fossem identificadas irregularidades, que se 

fosse comunicado via ofício o CONEN daquele estado para que pudessemos atuar na situação; 

Após ampla discussão entre os Conselheiros sobre a situação, deliberaram por unanimidade que 

os trabalhos deste CONEN junto as comunidades terapêuticas localizadas no entorno 

continuariam desde que cientificado o CONEN daquele estado e recebido o “de acordo” do 

mesmo, para que pudéssemos atuar com o respaldo de conhecimento daquele CONEN; o 

Presidente passou  a palavra a Conselheira Olga para leitura do relatório e parecer referente  a 
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vistoria na comunidade terapêutica Força pra Vencer, concluindo a leitura com parecer 

avaliatório de se fazer uma nova visita em 07(sete) dias para averiguar se estão funcionando ou 

não tendo sido aprovado por unanimidade; o Presidente passou a palavra ao Conselheiro 

Ramalho para leitura do relatório e parecer referente  a vistoria de concessão de Entes e Agentes 

Antidrogas-CEAAD/DF solicitado pela comunidade terapêutica  Criação de Deus, que concluiu 

a leitura com parecer avaliatório de concessão de registro por 01(um) ano;  o Conselheiro falou 

da orientação que fez a esta comunidade para que pudesse se adequar. Após debates, o 

Presidente abriu para votação onde todos votaram com o relator, tendo sido aprovado seu 

relatório; a Conselheira Isanete parabenizou o Conselheiro Ramalho e o Conselheiro Edilson 

pelo trabalho de orientação nesta comunidade e lembrou que não é só fiscalizar mas orientar as 

comunidades; Passando para o quarto item da pauta, o Presidente apresentou o vídeo de 

prestação de contas de um ano do Programa de Enfretamento ao Crack e Outras Drogas, evento 

realizado dia 03 de setembro de 2012, no vídeo além de outros depoimentos teve a participação 

do Conselheiro Ramalho que parabenizou a Secretaria de Justiça, a Subsecretaria de Políticas 

sobre Drogas do DF, o CONEN/DF e as Comunidades Terapêuticas pelo trabalho; o Presidente 

agradeceu a todos os orgãos que nos apoiaram neste evento. Seguindo os trabalhos no quinto 

item da pauta, o Presidente falou sobre o balanço da Semana Distrital de Prevenção ao Uso de 

Drogas, agradeceu a participação dos conselheiros no evento e a todas as Secretarias pelo apoio; 

No sexto item incluído na pauta passou-se a tratar das atividades das Câmaras Técnicas. Pela 

ordem de inscrição tomou a palavra a Conselheira Olga, como coordenadora da Câmara de 

Tratamento, que passou a leitura do seu relatório sobre o material “Crack o que é como 

prevenir”, onde informou que no âmbito de sua câmara técnica o material havia sido aprovado e 

sugeriu o encaminhamento para análise da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa; a 

Conselheira falou também da dificuldade para agendamento das reuniões de sua câmara; o 

Conselheiro Ramalho sugeriu um apoio da Secretaria Executiva para a concretização do  

agendamento das reuniões das câmaras técnicas e falou da necessidade de se contar sempre com 

o apoio administrativo da Secretaria Executiva para as ações administrativas das mesmas; Ainda 

o conselheiro Ramalho pediu que seja feita uma comunicação entre as câmaras para que todos 

saibam que assunto estão sendo discutidos em todas as câmaras técnicas; o Presidente lembrou 

aos coordenadores das câmaras mais uma vez do calendário de reuniões e pediu que informem a 

Secretaria Executiva da data, horário e local de suas reuniões; a Conselheira Daisy pediu para  

registrar nesta ata o nome dos conselheiros que participaram do I Seminário Distrital de 

Conselhos de Estado do DF, que foi realizado no período de 22 a 27 de setembro de 2012 no 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e em breves palavras comentou da importância deste 

evento e parabenizou os conselheiros que puderam participar deste evento: o Presidente deste 

conselho Mário Gil, a Conselheira Daisy, Conselheiro Alexandre, Conselheira Livia, 

Conselheiro Ramalho, Conselheiro Cesar, Conselheiro Ricardo, Conselheiro Pimentel, 

Conselheira Maraisa e a Conselheira Aryadne; passando para o próximo relatório; O presidente 

passou a palavra para Conselheira Maraisa, coordenadora da Câmara de Educação e Pesquisa 

para que a mesma fizesse a leitura do relatório de ações daquela câmara, onde a Conselheira 

falou que estão trabalhando para resgatar a memoria deste CONEN e na criação de  uma cartilha 
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de prevenção ao uso de drogas voltada para comunidades terapêuticas; o Conselheiro Ricardo 

sugeriu uma cartilha criada por ele, pela Conselheira Mariana e mais duas psicólogas no âmbito 

da OAB-DF; Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a 

Conselheira Daisy, coordenadora da Câmara Temática de Prevenção que por sua vez repassou 

ao Conselheiro Pimentel para que em breves palavras falasse sobre a minuta  Plano de Trabalho 

elaborada por aqueles conselheiros acerca do funcionamento daquela câmara, entregando 

inclusive cópia a Presidência deste documento, tendo como anexo as  datas das reuniões pré-

agendadas desta Câmara Temática. A conselheria  Daisy complementou convidando os demais 

integrantes deste Conselho a participarem das reuniões desta Câmara Temática e solicitou a 

Secretaria Executiva que encaminha-se e-mails aos Conselheiros na ocasião das reuniões; 

Passando para assuntos gerais, o presidente  falou sobre o Seminário da Câmara dos Deputados 

a ser realizado no dia 23 de outubro de 2012 sobre o PL. 7663/2010, que altera a Lei 11.343 e 

consequentemente o Código Penal Brasileiro, especificamente na temática drogas, convidando 

todos os conselheiros a participarem, ainda com a palavra o Presidente falou do lançamento em 

breve dos Cursos de Multiplicadores Sociais e de  Monitores de Comunidades Terapêuticas 

ministrados pelo médico psiquiatra Dr. Leonardo Moreira; o presidente informou ao colegiado 

que iniciou, juntamente com técnicos da SUBAD, uma série de visitas às comunidades 

terapêuticas, tendo sido as primeiras visitadas as comunidades da ACAT  e da TRANSFORME; 

O Conselheiro Negrão falou que gostaria de participar das reuniões das câmaras técnicas para 

ajudar e adquirir conhecimento; ainda o conselheiro Negrão falou da importância do calendário 

de reuniões das câmaras técnicas; o Conselheiro Maj. Martins justificou sua ausência em 

algumas reuniões e falou do curso da Secretaria de Segurança Pública – Crack e Possível 

Vencer que está encerrando a primeira turma; o Conselheiro Figueira convidou a todos para um 

evento social da instituição a qual representa, o Lions Clube, que será realizado no dia 11(onze) 

de outubro em um escola próximo a Planaltina/DF, onde entre outros assuntos será tratada a 

temática de prevenção ao uso de drogas àquela comunidade; o Conselheiro Ramalho pediu a 

palavra informando mais uma vez que está tendo divergências no CAPs AD Sobradinho, que 

não compreende a situação de duas instituições que atuam com o mesmo objetivo não se 

entenderem, e ainda, que fez menção deste problema nas plenárias anteriores, e pediu a ajuda do 

CONEN na solução desta questão e entregou ao Presidente uma copia da notificação que 

recebeu daquele CAPS, ficando o documento a ser analisado pela presidência e discutido na 

próxima plenária; a presidência solicitou ainda o apoio da Conselheira Jurema, como 

representante da Secretaria de Saúde, inclusive entregando uma cópia do referido documento à 

mesma. Por isso dito e nada mais havendo a tratar, às doze horas e vinte minutos foi dada por 

encerrada a sessão. E, para constar, eu, Alexandre Rocha de Matos, redigi, lavrei e datei a 

presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelo presidente Sr. Mario Gil Guimarães.   

 

 

MARIO GIL GUIMARÃES                                   ALEXANDRE ROCHA DE MATOS                           

                 Presidente              Secretário Executivo 


