
 
 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas de 
Sobral – 2019 

 
Aos vinte e três dias do mês de Janeiro de dois mil e dezenove (23/01/2019) às quatorze horas, na 
Sala de reuniões da Escola de Saúde da Família  situado à  Av. John Sanford, 1320 - Junco, Sobral 
ce, realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SOBRAL – COMAD. Estavam Presentes os Conselheiros: 
SEGMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: Titular: Francisco Silva de Sousa; 
(Secretaria dos Direitos Humanos); Titular: Heliandra Linhares Aragão; Suplente: Claudine 
Carneiro Aguiar (Secretaria de Saúde); Suplente: Morgiana Aparecida Monte de Sousa 
(Secretaria da Segurança e Cidadania) ENTIDADES E USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: 
Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa (Safs); Suplente: Ana Érika do Nascimento Pinto (Instituto 
teias ITJ); Suplente: Ivania Maria de Sousa (Casa Belém); Suplente: Tamilles Mesquita de 
Medeiros Lima (Representante Familiares/usuários); Titular: Luisiany Prado Mouta (Fazenda 
Esperança/São Bento). As pautas da reunião constaram dos seguintes itens: 1- INFORMES; 2- 
REPASSE DA REUNIÃO COMAD NAS ESCOLAS; 3- PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 
2019; 4- DEFINIR LISTA DAS ENTIDADES VISITADAS. A reunião teve inicio com a acolhida 
dos presentes, Em seguida foram repassados os informes do dia, onde a primeira a se manifestar foi 
a Conselheira Morgiana que falou sobre a abertura do edital da jovem guarda que irá iniciar dia 29 
de janeiro do ano corrente e que a porta de entrada será os crass disse que a faixa etária é de 14 anos 
a 19 anos. Em seguida o Conselheiro Gerson informou que dia 05 de fevereiro apartir das 17h00min 
horas acontecerá uma feirinha com a comunidade do bairro Dom José e também terá apresentação 
do boi Bumbá, será aberto ao público. A próxima a se manifestar foi a Conselheira Heliandra que 
informou sobre as ações que estão sendo realizadas com as mães usuárias juntamente com o trevo 
de quatro folhas e caps, disse que todas as quarta atarde acontecem um encontro com os técnicos e 
residentes do Caps Ad juntamente com o trevo de quatro folhas. Em seguida a Conselheira Érika 
informou sobre os eventos que estão sendo apresentado com os alunos do ITJ relatou que está sendo 
oferecidas apresentações de danças, teatros e que os eventos são aberto ao público. O Presidente 
Francisco Silva de Sousa solicitou que a Conselheira Claudine repassasse o encontro com a cred 06 
na Escola Monsenhor José Gerardo, Claudine relatou que em uma conversa juntamente com os 
coordenadores da Cred 06 decidiram que foi encaminhado aos professores para que os mesmos 
fizessem uma conversa com os alunos. Ficou então resolvido que terá um novo encontro para 
construir uma metodologia com os professores para traçar uma estratégia de como construir oficinas 
educativas com os alunos, professores e Diretores. Logo após a Conselheira Heliandra repassou as 
ações a serem realizadas do planejamento 2019, enfatizou a importância da presença dos 
representantes das instituições que não estão comparecendo as reuniões do Comad. Ficou decidido 
então que a reunião será sempre as terceiras quartas feiras de cada mês do ano corrente no horário 
das 14h00min horas. A Conselheira Heliandra relatou que criaria um modelo de relatório e 
frequência para registro das atividades realizadas pelos Conselheiros representantes das instituições 
da qual os mesmos fazem parte. Ficando então marcada uma reunião com os participantes da 
Câmara técnica de controle social, Gestão Participativa e Políticas públicas: Chiquinho, Luisiany, 
Brigida, Heliandra, Claudine, Jéssica, Tamilles e Ivania, para o dia 06/02/2019 as 08h00min horas 
no Caps ad, na mesma data e horário os participantes da Câmara Técnica de Comunicação, 
Ouvidoria e relações Públicas compostas pelos integrantes: Gerson, Wellington, Kelle, Ana Maria, 
Èrika, Marcela e Morgiana, se encontrarão na sede do COMAD. Nada mais havendo a ser tratado, o 
presidente, Francisco Silva de Sousa, encerrou a reunião, da qual eu, Maria de Jesus de Araújo 
Alves, Secretária Administrativa do Conselho Municipal de políticas Públicas sobre Drogas de 
Sobral, lavrei a presente ata, que ficará a disposição para fins de documento, pesquisa e análise no 
COMAD, Sobral, 23 de Janeiro de 2019.  
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