
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social 

 

ATA DE 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DISTRITAL 

DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONDISP 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, com início às 

quinze horas, na sala de crise da Subsecretaria de Integração e Operações de Segurança 

Pública – SIOSP, localizada no SAM – Conjunto "A" Bloco "A", Edifício SIOSP – 

Brasília/DF, foi realizada a quinta reunião extraordinária do Conselho Distrital de 

Segurança Pública – CONDISP, presidida pelo Sr. secretário de Segurança Pública e 

da Paz Social, Edval de Oliveira Novaes Filho, presidente do Conselho, com o objetivo 

de apreciar os seguintes pontos de pauta: 1) aprovação da Ata da 4ª Reunião 

Extraordinária do Condisp; 2) definições pendentes quanto à resolução de criação das 

Câmaras Temáticas Permanentes; 3) sugestões de revisão do decreto 36.909, alterado 

pelo decreto 37.554, de criação do CONDISP; 4) encaminhamentos: 4.1) alteração da 

data da próxima reunião ordinária para quatorze de setembro do ano de dois mil e 

dezessete; 4.2) agendamento das próximas reuniões das Câmaras Temáticas 

Permanentes; 4.3) aprovação das sugestões consolidadas. Fizeram-se presentes os 

senhores e senhoras, Edval de Oliveira Novaes Filho, secretário de Estado da 

Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social (SSPDF); Andréia de Oliveira 

Macêdo, subsecretária de Segurança Cidadã (SUSEC/SSPDF); Alexandre Varela, 

vice-presidente do Condisp (DF em Movimento); Vânia Costa Martins, suplente da 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDF); Marco Antônio de Souza Silva, suplente 

da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS); Renato Cezário Guimarães, 

representante da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 

Juventude (SECRIA); Felipe Areda Pereira de Brito, suplente da Secretaria de Estado 

de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos 

Humanos (SEDESTMIDH); Humberto de C. Morais, suplente da Secretaria de Estado 

de Esporte, Turismo e Lazer (SETUL); Cícero Jairo Monteiro, suplente da Polícia 

Civil do Distrito Federal (PCDF); Flávia Helena Portela de Carvalho, Centro de 

Estudos das Cidades; Mariana Rosa Moreira dos Santos, Associação Humanizando 

Presídios (AHUP-DF); Wilmar Rodrigues Ferreira, representante do Conselho 



Cont. da ata de 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Distrital de Segurança 

Pública................................................................................................................................p. 2 

Comunitário de Segurança (CONSEG); Alcino Marçal Almeida, representante da 

FECONSEG; Rodney Freire de Souza, suplente do Clube CBMDF; Mauro Kaiser 

Cabral, representante do Clube dos Oficiais do CBMDF; George Felipe de Lima 

Dantas, representante da Associação dos Oficiais da Reserva Remunerada e 

Reformados da PMDF e CBMDF (ASSOR); e Marcelo de Sousa Ferreira, suplente do 

Sindicato da Polícia Civil (SINPOL). O secretário de Segurança Pública e da Paz 

Social, Sr. Edval Novaes, abriu os trabalhos, e perguntou se havia alguma alteração a 

ser feita na Ata da 4ª Reunião Extraordinária, ocorrida no dia vinte e sete dias do mês 

de julho do ano de dois mil e dezessete, como não houveram manifestações a ata foi 

aprovada por unanimidade. Após a aprovação da Ata, o vice presidente do Condisp, 

Alexandre Varela informou que estava presente na reunião o senhor Everardo de 

Aguiar Lopes como ouvinte, mas que para próxima reunião ordinária o intuito é que 

este estivesse ocupando a vaga em vacância do DF em Movimento. O presidente do 

Conselho solicitou que fosse tratado sobre as definições pendentes quanto à resolução 

de criação das Câmaras Temáticas Permanentes e informou que ainda havia vagas a 

serem ocupadas nestas câmaras e que houvesse a manifestação dos conselheiros para 

preencher as vacâncias para que as mesmas possam funcionar. Na Câmara Temática 

Permanente de Intersetorialidade nas entidades sindicais foram indicados nas vagas de 

titulares o Jair Dias Franco do Clube dos CBMDF e George Felipe de Lima Dantas da 

Associação dos Oficiais da Reserva da PMDF e CBMDF. Na Câmara Temática 

Permanente de Modernização e Inteligência Institucional foram indicados: nas 

entidades de sociedade civil, na vaga de titular Alcino Marçal Almeida do 

FECONSEG; nas entidades governamentais, na vaga de titular Marco Antônio de 

Souza Silva da SEJUS; Após a indicação dos nomes às Câmaras Temáticas o 

presidente do conselho passou para os itens pendentes na resolução de Criação de 

Câmaras Temáticas que foram: 1) a composição: 1.1) possibilidade dos Conselheiros 

indicarem responsáveis técnicos de suas instituições para compor as Câmaras 

temáticas; O assunto foi discutido e dado duas opções de votação: i) que somente os 

conselheiros podem compor as Câmaras Temáticas ou; ii) os conselheiros podem 

indicar responsáveis técnicos de suas instituições para compor estas câmaras, sendo 

aprovado a segunda opção tendo doze votos contra quatro. 1.2) definição de titulares 

e suplentes da mesma instituição para garantir a substituição quando necessária; Item 

debatido entre os conselheiros e encaminhado para votação: i) definição de titulares e 

suplentes podendo ser de instituições diferentes ou; ii) definição de titulares e suplentes 
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da mesma instituição para garantir a substituição quando necessária, com aprovação 

da primeira opção pela plenária com dez votos contra três e uma abstenção. Logo 

depois a esta aprovação, foi lembrado que tudo o que for proposto pelas Câmaras 

Temáticas deve ser apresentado por meio de relatório  a plenária do Conselho, 

inclusive devem conter neste documento, se houver, as visões divergências para que 

sejam submetidas e decididas pela plenária do Condisp. 1.3) Completação da 

Composição das Câmaras para fins de publicação das nomeações por portaria. 

Decidiu-se que até a próxima reunião espera que as instituições que tiverem as 

indicações se manifestem por meio do e-mail da Secretaria Executiva do Condisp. 2) 

Criação da Câmara Temática Temporária Mista com representantes da Câmara 

Temática Permanente de Intersetorialidade e da Câmara Temática Permanente de 

Saúde e Valorização Profissional para tratar do tema da epidemia de doenças de pele 

no sistema prisional. Após debate e aprovação por unanimidade o Conselho criou  a 

Comissão Temporária para estudo de doenças de pele no sistema prisional com a 

composição dos seguintes membros: i) na sociedade civil: titular Mariana Rosa 

Moreira dos Santos, (AHUP-DF) e suplente Alcino Marçal Almeida, representante da 

FECONSEG; titular Alexandre Varela, DF em Movimento e suplente: Everardo de 

Aguiar Lopes, membro do DF em Movimento; ii) nas entidade governamentais: titular 

Andréia de Oliveira Macêdo, (SUSEC/SSPDF) e suplente Felipe Areda Pereira de 

Brito, (SEDESTMIDH); titular: um funcionário da SESIPE/SSP que será escolhido 

pelo Secretário da SSP/DF e suplente Renato Cezário Guimarães, (SECRIA); iii) na 

entidades sindicais: titular Marcelo de Sousa Ferreira, do Sindicato da Polícia Civil 

(SINPOL) e suplente Marcele Alcântara de Almeida, Sindicato da Polícia Civil 

(SINPOL); titular Mauro Kaiser Cabral, representante do Clube dos Oficiais do 

CBMDF. Foi deliberado que a Comissão criada tem o prazo de trinta dias para 

apresentar o relatório final, podendo ser prorrogado por mais trinta dias. O  

encaminhamentos propostos pelo vice-presidente foram: 1) O senhor Varela agradeceu 

a presença de todos(as) e solicitou que fosse encerrada a reunião, pois alguns membros 

do Conselho precisavam se retirar e assim a reunião ficaria sem quórum de votação e 

sugeriu que na próxima reunião ordinária começasse com o item que ficou faltando a 

ser tratado que é a sugestões de revisão do decreto 36.909, alterado pelo decreto 

37.554, de criação do CONDISP, sendo isto acatado pela plenária; 2) Ele solicitou a 

alteração da data da próxima reunião ordinária para quatorze de setembro do ano de 

dois mil e dezessete, para facilitar a possibilidade da presença do presidente do 



Cont. da ata de 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Distrital de Segurança 

Pública................................................................................................................................p. 4 

Condisp, sendo aprovado pelo Conselho a nova data; 3) Expôs a necessidade de  

agendamento das próximas reuniões das Câmaras Temáticas Permanentes, porém não 

sendo possível fazer a marcação das datas, pois os membros de cada Câmara Temática 

Permanente devem se organizar para a marcação das suas respectivas reuniões. O 

presidente do Condisp, Sr. Edval, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

Nada mais havendo a relatar, a presente ata foi lavrada, digitada e assinada por mim, 

Gabriela da Silva Medeiros de Lima, que secretariou esta reunião. 

 

 

Brasília, 24 de agosto de 2017. 

 

 

GABRIELA DA SILVA MEDEIROS DE LIMA 

Auxiliar Militar na Assessoria Especial do Gabinete SSPDF 

 


