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

 
Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e dezenove (08/05/2019) as quatorze horas, na Sala de 
reuniões do Cerest no prédio do antigo Fórum situado à rua Anahid de Andrade s/n Centro, Sobral 
ce, realizou-se a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SOBRAL – COMAD. Estavam Presentes os 
Conselheiros: SEGMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: Titular: Francisco Silva 
de Sousa; (REPRESENTANTES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS); Suplente: 
Claudine Aguiar Carneiro (REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAÚDE); Titular: Ana 
Maria Serra Dias (REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA CULTURA E DO ESPORTE); 
ENTIDADES E USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa 
(REPRESENTANTE DA SAFS) Titular: Maria Suzana de Souza Castro (REPRESENTANTE 
DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL); Titular: José Ricardo Dos Santos 
(REPRESENTANTE COMUNIDADE SHALOM). As pautas da reunião constaram dos seguintes 
itens: 1- INFORMES; 2- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL 
DE PREVENÇÃO AS DROGAS. 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 Claudine a 
qual informou sobre a semana da luta ante manicomial disse que dia 23 de maio terá um seminário 
no CCS. Em seguida o Presidente Chiquinho informou que a secretaria dos direitos humanos irá 
realizar do dia 20 ao dia 25 de maio a primeira Semana Municipal dos Povos Ciganos com várias 
atividades descentralizadas, dia 21 de maio terá uma audiência pública em função ao dia municipal 
dos ciganos encerrando então com uma atividade esportiva produzida pela secjel. Logo após os 
informes o Presidente Francisco Silva de Sousa falou sobre a programação da Semana Municipal de 
prevenção as drogas que será realizada do dia 24 ao dia 28 de Junho de 2019 com o tema o papel da 
família e o cuidado ao uso indevido das drogas. Ficando então para o dia 22 a participação dos 
Conselheiros no programa em dia com a saúde  para divulgarem a programação, dia 24 de junho 
fazer divulgação e debates em rádios do assunto sobre a semana com Brigida, Luisiane, Kely e 
Gersom, dia 25 terá uma audiência pública na Câmara nesse dia fazer uma discursão para as 
instituições que desenvolvem trabalhos de redução de danos, dia 26 terá um seminário de 08:00 as 
12:00 no centro de Convenções, como palestrantes ficaram pastor Nelson, Nora Ney e a Dra 
Socorro França. Dia 27 terá um sarau da prevenção com as bandas: Tons e ritmos, batalha TN, peça 
de teatro shalom, grupo de dança Pâmela e Mashall poesias e rimas, grupo de música da casa Belém 
e Fazenda Esperança na Praça São João as 19:00 horas. Encerrando dia 28 com uma roda de 
conversa com os usuários do centro pop, ficando responsável pela organização Brígida e Claudine. 
Ficando então para serem acertados últimos detalhes na próxima reunião dia 29/05/2019. 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, 08 de Abril de 2019.  
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