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Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezoito (21/11/2018) às quatorze horas, na 
Sala de reuniões do Cerest  situado à rua Anahid s/n Centro , 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); Titular: Francisca Maria Azevedo da Ponte; (Secretaria da Educação); Titular: Ana 
Maria Serra Dias; (Secretaria da Cultura e Juventude).  ENTIDADES E USUÁRIOS DA 
SOCIEDADE CIVIL: Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa (Safs); Titular: Maria Ivone dos 
Santos Mesquita Suplente: Roberta Kelle Mesquita de Medeiros (Instituto Casa Belém); Titular; 
Ana Géssica do Nascimento; Suplente: Ana Érika do Nascimento Pinto.  As pautas da reunião 
constaram dos seguintes itens: 1- INFORMES; 2- PALESTRA COM CRPPST’S DA CREDE 06 
DE SOBRAL PAULO MATHEUS PINHEIRO; 3- COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS 
TÉCNICAS. A reunião teve inicio com a acolhida dos presentes, Em seguida o Presidente 
Francisco Silva de Sousa apresentou o convidado foram dado às boas vindas, logo em seguida 
foram repassados os informes do dia, onde a primeira a se manifestar foi a conselheira kelly da casa 
Belém que falou sobre a pedalada beneficente para arrecadar fundos para o lar de Ester a ser 
realizada dia 27 de novembro as 19:00 horas saindo do centro de Convenções por um percurso de 
12 quilômetros. Em seguida o conselheiro Gerson informou que dia 26 acontecerá um evento na 
escola Monsenhor Aluísio Pinto enfrente ao Fórum das 08h00min as 16h00minhoras, sobre o 
movimento do Ceará cientifico nas escolas da cred 06 onde serão abordadas as questões sobre 
exploração sexual, depressão, gênero, o evento será aberto ao público. A próxima a se manifestar foi 
Conselheira Érika que falou sobre as ações que o instituto Teias vem apresentando disse que na 
quinta feira dia 22 será na Escola Jarbas passarinho e terá uma representação sobre o navio negreiro 
logo após acontecerá uma dança africana e todos são convidados. Logo após a Conselheira 
Francisca falou que estão com uma programação no museu do eclipse abrindo sessões de cinema 
aberto ao público enfrente a igreja do patrocínio, falou também sobre a semana de homenagem aos 
professores. O presidente Francisco silva informou sobre a segunda semana da consciência negra 
que está acontecendo do dia 19 ao dia 23 de novembro na secretaria dos direitos humanos disse que 
na segunda feira aconteceu uma plenária da igualdade racial com pastor Janielsom simom a Geisy 
Souza estudante da UNILAB e Luiza do ECOA, fizeram uma discursão sobre os processos de 
resistência democrática do povo negro e do período vindouro que se inicia com o novo governo, 
disse também que dia 20 aconteceu o cortejo cultural saindo do arco até a praça são João com os 
povos dos terreiros, capoeiristas, maracatus, lideranças profissionais e hoje dia 21 estará 
acontecendo nos crás e que dia 22 terá uma roda de conversas com os povos de terreiros a partir da 
pastorei idade dos pais de santos e de mães de santos como eles podem construir uma relação de 
irmandade e de resistências. Encerrando com a roda aberta de capoeira na Praça São João. Logo 
após os informes o Superintendente Matheus da Crede 06 iniciou a palestra falando que seu 
trabalho é um trabalho de supervisão escolar é um projeto específico que tem um professor 
responsável por cada turma que vai conversar com os pais sobre o desenvolvimento e as políticas 
sócios emocionais dos alunos nas salas de aula, disse que o projeto tem composição curricular e que 
várias ações são realizadas, inclusive discursões sobre as questões das drogas. Relatou que essas 
ações de melhoramento do currículo escolar acontecem muito através de diálogos sócios 
emocionais e através das políticas que são recebidas, além disso, relatou que a crede 06 tem 02 
psicólogos trabalhando 20 horas por dia para atender a 16 escolas específicas, mas não deixando de 
oferecer serviço às demais, que são 50 escolas no total. Falou ainda das ações que compõe o 
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programa juventude em ação que são oficinas com técnicos da secretaria de educação que vão para 
as escolas e fazem essa formação juntamente com os professores e com os alunos, aplicação do jogo 
na trilha da prevenção, um dos grandes desafios do jogo é os estudantes aprenderem e levarem para 
suas comunidades e fazer também com pessoas próximas. Relatou que o programa juventude em 
ação está sendo incrementado nas escolas da rede pública pela secretaria especial de políticas sobre 
drogas em parceria com as crede, no período de 2015 a 2017 o programa percorreu 27 cidades 55 
escolas beneficiando 45 estudantes. Disse que dentro das escolas integrais tem uma parte 
diversificada que são as disciplinas eletivas que tem também a presença de parceiros eletivos que 
podem participar oferecendo uma disciplina estando na escola semanalmente naquele espaço de 
aula realizando os mais diversos serviços como uma aula de violão, um ciclo de palestra um 
atendimento a um estudante, na escola Monsenhor José Gerardo tem a residência em saúde mental  
ajuda a escola a ministrar uma disciplina eletiva discutindo a prevenção das drogas. Os clubes 
estudantis são realizados pelos estudantes e os mesmos montam sua disciplina, tem o período de 
adaptação para que os mesmo criem seu grupo de estudos. Relatou que a escola Carmosina Ferreira 
Gomes tem o projeto da seduc que registram aquelas ações que são mais importantes para aquelas 
escolas tenham melhores resultados de aprendizagem. O palestrante Paulo Matheus encerrou 
relatando que a equipe tem feito seu trabalho com muita esperança acreditando que os psicólogos 
trouxeram experiências novas de cultura escolar para que seja possível sempre melhorar. Em 
seguida a Conselheira Francisca falou sobre o programa PROERD nas escolas municipais de Sobral 
disse que o Município em parceria conseguiu novamente aplicar conseguindo o apoio das visitas 
dos policiais militares nas escolas, relatou que esse programa traz as temáticas abordadas que são: 
resistência as expressões de grupos, valorização da autoestima, controle de tensão, solução pacífica 
de conflitos, influência dos meios de comunicação e busca de poderes positivos de vida, foi iniciado 
em três escolas do município no mês de março de 2018, disse também que vem um policial fardado 
e treinado e no final tem uma formação e entrega de certificados aos alunos participantes. Logo 
após o presidente Francisco Silva de Sousa manifestou a importância da informação de saber os 
desafios que as escolas enfrentam e como criar um grupo de trabalho para traçar uma estratégia para 
ajudar as escolas na prevenção das drogas. Ficou decidido que dia 09 de janeiro de 2019 às 14 horas 
na Escola Monsenhor José Gerardo terá um encontro com Paulo  Matheus e Joelma da crede 06 
juntamente com as Conselheiras, Ana Maria, Heliandra, Claudine, Kelle e Ivone   para criar um 
grupo de trabalho para ações do Comad nas escolas. Em seguida o presidente Francisco Silva 
agradeceu a presença do palestrante Paulo Matheus. Logo após o Presidente Francisco Silva de 
Sousa informou a definição das câmaras técnicas, na qual ficou decidida a seguinte composição: 
Câmara Técnica de Controle Social, Francisco Silva de Sousa, Luisiany Prado Mouta, Brigida 
Early Lima de Sousa, Heliandra Linhares Aragão, Claudine Carneiro Aguiar, Ana Jéssica do 
Nascimento, Tamilles Mesquita de Medeiros, Ivania Maria de Sousa. Câmara Técnica de 
Comunicação, Ouvidoria e Relações Públicas: Gerson Clésio Lima Sousa, Francisco Wellington 
Cavalcante Rodrigues, Roberta Kelle dos Santos Mesquita, Ana Maria Serra Dias, Ana Érika do 
Nascimento, Marcela Gazineo Bijotti, Morgiana Aparecida Monte de Sousa. Câmara Técnica de 
Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças: Maria Ivone dos Santos Mesquita, Francisca Azevedo 
da Ponte. Ficando assim então em aberto para os Conselheiros que não compareceu a reunião a ser 
resolvido através de um comunicado. A Conselheira Claudine relatou que para a próxima reunião 
apresentará um instrumental com referências a serem utilizadas para as visitas a qual serão 
realizadas nas instituições terapêuticas. O Presidente Francisco Silva de Sousa relatou que conforme 
a reunião realizada com a Mesa Diretora composta por Milla, Heliandra e Chiquinho ficou decidido 
que no mês de dezembro não haveria reunião Ordinária do Comad, mas que seria realizada uma 
confraternização com os Conselheiros, marcada para o dia 19 de dezembro as 12h00min horas no 
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restaurante picanha e companhia.  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, 21 de Novembro de 
2018.  
 
 
 
 
 
 

 


