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Aos dezenove dias do mês de Setembro de dois mil e dezoito (19/09/2018) às quatorze horas, no 
Auditório 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; Suplente: Brigida Earlay Lima 
Pereira (Secretaria dos Direitos Humanos); Titular: Heliandra Linhares Aragão; Suplente: 
Claudine Carneiro Aguiar (Secretaria de Saúde); Titular: Francisca Maria Azevedo da Ponte 
(Secretaria de Educação). ENTIDADES E USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: Titular: 
Francisco Wellington Cavalcante Rodrigues; Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa (Safs); 
Titular: Luisiany Prado Mouta (Fazenda Esperança/São Bento); Titular: Ana Jéssica do 
Nascimento; Suplente: Ana Érika do Nascimento (Instituto Teias da Juventude). As pautas da 
reunião constaram dos seguintes itens: 1– INFORMES; – 2. REDEFINIÇÃO DAS CÂMERAS 
TÉCNICAS; 3.ORIENTAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO DA CASA 
BELÉM; 4- AGENDAMENTO DAS ACÕES DO COMAD NAS ESCOLAS.  A reunião teve inicio 
com a acolhida dos presentes, e apresentação Dos novos Conselheiros representantes da SAFS  
Francisco Wellington Cavalcante Rodrigues e Gerson Clésio Lima Sousa. Em seguida o Presidente 
Francisco Silva de Sousa solicitou que todos fizessem uma breve apresentação. Logo após as 
apresentações, foram repassados os informes do dia, onde a Conselheira Claudine falou sobre o 
encontro da prevenção do suicídio no auditório do IFCE a realizar-se quinta feira dia 20/09/2018 ás 
14 horas, com o tema “DESAFIOS DO CUIDADO NA CONTEMPORANEIDADE”, relatou ainda 
que a coordenadora da Vigilância em Saúde Francisca Leite M. Escócio e Karla Machado Psicóloga 
do Caps foram convidadas e que na ocasião haverá a posse dos membros da Comissão Inter setorial 
de prevenção ao suicídio. O presidente Francisco Silva de Sousa informou sobre a Décima semana 
da Pessoa com Deficiência disse que vai acontecer do dia 21 de setembro ao dia 27 tem como tema 
Políticas Públicas de inclusão das pessoas com Deficiência, relatou que é ação da secretaria de 
direitos Humanos juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, relatou que na 
Sexta feira dia 21/09 às 19 horas no centro de Convenções será a entrega do selo Acessibilidade 
para dez instituições e empresas particulares que cumprem com a Lei de acessibilidade, relatou 
ainda que lá irá ter uma Palestra quebrando as barreiras do preconceito Inclusão e direitos ao uso da 
Lei Brasileira de Inclusão Com Doutor Rubinho Linhares do Conselho Estadual de Fortaleza e dia 
22 no sábado haverá uma caminhada de acessibilidade às 08h00min horas em seguida irão ocupar o 
programa do Ivan Frota. Ainda em relato disse que na segunda feira fará uma roda de conversa 
sobre a pessoa com Deficiência na Unimed Sobral, e que vai acontecer em todos os crass e no 
serviço da Assistência Social durante toda a semana, na terça feira dia 25 será o forúm permanente 
da pessoa com deficiência o papel dos conselhos no controle social e reativação das políticas 
públicas no IFCE às 14 horas, esses forúm são parte de uma estratégia que construíram nos direitos 
Humanos. Disse que Sobral tem quatro Forúns permanentes que são: dos direitos Humanos, da 
pessoa com deficiência, da população LGBT e o Forúm da igualdade racial, e próximo mês irá 
instituir o forúm municipal de garantia do direito da criança e adolescente da sociedade civil. 
Francisca será uma das palestrantes. Dia 26 terá um seminário de produção acadêmica sobre 
acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no CCS e lá terá a professora Isabelle da 
Rainha da paz e alguns estudantes da UVA e INTA. Todos os forúm são abertos. Ainda informou 
que dia 27 quinta feira será o encerramento da semana e terá uma exposição das entidades que 
trabalham com pessoas deficientes enfrente o Teatro São João. Ainda em conversa o presidente 
relatou que conversou com Luma a reitora da unilab, e a mesma se dispôs a construir uma agenda 
para vir em uma reunião do comad para conversar sobre os direitos da população LGBT. A 
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conselheira Heliandra relatou que o Caps está oferecendo um Curso de confeiteiro todas às 
segundas feiras. O Presidente Francisco Silva solicitou que fosse lido o artigo 14 sobre as câmaras 
técnicas. Após a leitura o Presidente Francisco Silva enfatizou que foi feito um momento decidindo 
o que era tarefa de cada câmara técnica disse que uma das ações a serem feitas é fiscalizar e 
acompanhar as entidades governamentais e não governamentais que trabalham com o público e 
emitir pareceres favoráveis ao contrato de funcionamento baseado na legislação vigente, são as 
casas de apoio etc. informou que estão com uma comissão de seis pessoas e que falta somente a 
última oficina para finalizar a documentação, relatou que para cada Conselheiro que está lá tem um 
técnico da Escola saúde da família com um conselheiro para fazer a parte da elaboração do plano, e 
que já está quase pronto. O presidente Francisco Silva sugeriu que fosse decidida a participação das 
câmaras técnicas, então a Conselheira Claudine sugeriu que a decisão fosse somente quando tivesse 
todos os presentes. Ademais o presidente enfatizou que poderia ir constituindo as câmaras técnicas e 
depois os conselheiros que não se identificar poderiam solicitar a mudança. O presidente relatou o 
sentimento de esvaziamento nas reuniões pelo fato de as pessoas não garantirem a presença nas 
reuniões que é somente uma vez por mês. A Conselheira Claudine falou que iria falar com Vandson 
da secretaria de cultura e juventude enfatizando a importância da participação nas reuniões. A 
Conselheira Luisiany relatou que não concorda com a decisão das câmeras técnicas sem a presença 
dos Conselheiros e que é preciso ouvir mais dos mesmos. O presidente Francisco Silva relatou que 
as pessoas precisam ter consciência que é preciso ser levado a sério. Ficou decidido então para fazer 
as abordagens: Francisco Silva, na Educação e Justiça, Claudine na Cultura. As câmaras técnicas de 
controle e participação ficarão com Chiquinho, Luisiany, Brigida, Heliandra, Claudine, Érika, 
jéssica, Comunicação ouvidoria e relações públicas: Gerssom e Wellington. As demais câmaras 
técnicas serão decidas na próxima reunião. A conselheira Francisca Maria da Secretaria de educação 
explicou sua ausência nas reuniões pelo fato de fazer parte de vários conselhos e as reuniões serem 
realizada nos mesmos dias e horários, mas relatou que fará o possível para comparecer as próximas 
reuniões. O presidente Francisco Silva questionou sobre as visitas do Comad nas escolas. A 
Conselheira Jéssica falou sobre a visita que realizou no colégio Gerardo Rodrigues, relatou que foi 
muito importante, pois conversou com os alunos sobre as drogas ilícitas e não ilícitas foi realizado 
dinâmicas com os alunos. A conselheira Claudine enfatizou a importância do Comad nas escolas e 
como poderiam ser melhoradas essas estratégias se há alguma proposta dos professores e dos 
diretores. A conselheira Francisca Maria se responsabilizou a fazer uma pesquisa sobre como está 
sendo a formação sobre a temática com os diretores e professores das escolas. O presidente 
Francisco silva relatou que essa ação Comad nas escolas foi um pedido do Secretário de Saúde 
Gerardo Cristino onde o mesmo disse: “O Comad tem que ir para as escolas”, enfatizou que há 
alguns conselheiros que precisam se ocupar com esse papel, ademais disse que a proposta do 
Comad nas escolas é dar mais visibilidade ao Comad. Disse que o colegiado poderia fazer ações 
conjuntas com o Conselho de Saúde, com o Conselho da Mulher, com o Conselho da Assistência 
Social, pois tem que está bem afinado, relatou que é necessário saber qual escola que tem o PSE, o 
PROEJE. A conselheira Heliandra disse que a proposta do Comad nas escolas é uma ação muito 
importante e de prevenção. A conselheira Claudine relatou que o munícipio está bem servido com 
relação às ações de prevenção nas escolas. Sugeriu que seja convidado pessoas de auto saber. A 
conselheira Érika sugeriu a ideia de convidar os diretores das escolas a participar para dar ciência, 
relatou que na escola Jarbas Passarinho tem professores que não acreditam mais no interesse de 
aprendizagem dos alunos. O presidente Chiquinho relatou que na próxima reunião dia 03/10 terá o 
Convidado Marcos Paulo da Polícia Militar. Finalizando o Presidente Francisco Silva relatou que 
próxima reunião após a fala do Marcos Paulo será resolvido à redefinição das câmaras técnicas, e o 
fechamento da pauta da reunião de novembro. O presidente finalizou antecipando a data da reunião 
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de novembro do dia 19 para o dia 07 de novembro de 2018 e que dia 03 será resolvido à proposta de 
encaminhamento. 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, 19 de Setembro de 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


