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Aos três dias do mês de Outubro de dois mil e dezoito (03/10/2018) 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 da Educação); Titular: Ana Maria Serra Dias; Suplente: Fernando Vandson 
Rodrigues Cavalcante (Secretaria da Cultura e Juventude).  ENTIDADES E USUÁRIOS DA 
SOCIEDADE CIVIL: Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa (Safs); Titular: Luisiany Prado 
Mouta (Fazenda Esperança/São Bento); Titular: Maria Ivone dos Santos Mesquita; Suplente: 
Ivânia Maria de Sousa; Suplente: Tamilles Mesquita de Medeiros Lima; Suplente: Roberta 
Kelle Mesquita de Medeiros (Instituto Casa Belém);  As pautas da reunião constaram dos 
seguintes itens: 1- INFORMES; 2-PALESTRA COM TENENTE MARCOS PAULO DA 
POLÍCIA MILITAR (COMANDANTE DA UNISEG-SOBRAL) A reunião teve inicio com a 
acolhida dos presentes, Em seguida o Presidente Francisco Silva de Sousa solicitou que todos 
fizessem uma breve apresentação. Logo após as apresentações o Tenente Marcos Paulo iniciou sua 
fala relatando que o trabalho que é realizado para a prevenção das drogas na UNISEG é de muita 
importância, e que trabalha tanto enfrentando o povo que vende e os que traficam, disse também 
que é muito difícil vencer o mercado de drogas. Relatou que o trabalho da polícia militar nas ruas é 
o contato com o traficante e o contato com o usuário, disse que se a quantidade de drogas 
encontradas com o individuo for grande já se torna tráfico. Relatou que ainda não existe na 
jurisprudência uma regra de quanto seria a quantidade suficiente para que seja considerado tráfico. 
Falou que se o individuo é encontrada com cinco papelotes e diz que é para seu consumo, então é 
feito uma ficha do mesmo para checar se consta algo sobre o mesmo caso não tenha o mesmo será 
liberado. Relatou também que o individuo é levado para a delegacia e lá o delegado faz uma 
investigação e então decide qual procedimento tomar. Falou também que o acesso às drogas nos 
dias de hoje está muito fácil. O conselheiro Gersom disse que tem uma aluna de nove anos que 
confessou ser muito fácil conseguir uma arma nos dias de hoje. Em seguida o tenente Marcos Paulo 
relatou que esse fato é de nível nacional e que a população geralmente tem medo de se manifestar, 
pelo fato de ficar marcado pelas facções. Relatou que existe uma briga muito difícil entre as facções 
e o governo, pelo fato de o faccionado mandar mais que o governo sobre a vida dos cidadãos, disse 
que os chefes das facções tratam o crime como um fato comum. Relatou também que nos dias 
atuais a polícia divide os presos por categoria entre facção, pcc e massa ou seja ficam em selas 
separadas. Relatou que tem aumentado muito a participação das mulheres no tráfico, enfatizou que 
as facções viraram algo religioso que existe uma idolatria entre os que querem sair do mundo do 
crime, e que muitas igrejas evangélicas são os braços do tráfico para encobrir criminosos. Disse que 
o cidadão que decidir frequentar a igreja evangélica tem que contribuir com certa quantia para que a 
facção não mexa com ele e seus familiares. Relatou também que para entrar no comando o 
individuo tem que matar alguém como se fosse uma espécie de batismo. A conselheira Claudine 
falou que as drogas se tornaram uma questão de saúde pública, disse que é muito importante trazer a 
perspectiva da segurança para os cidadãos. Logo em seguida o tenente falou sobre a intenção das 
políticas de redução de danos que é muito importante que a pessoa que está ligada ao tráfico seja 
punida. Relatou que a grande maioria dos crimes a causa é o mercado do tráfico das drogas, disse 
também que em sobral existe duas facções criminosas comando vermelho e pcc. Disse que as 
causas das mortes geralmente são confronto entre faccionados, proibição de andar em território 
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inimigo mesmo sendo um cidadão de bem, e que desrespeitou uma regra local eles matam a pessoa, 
relatou que a violência que aterroriza hoje é as facções, pois eles têm armas mais potentes que a 
própria polícia. Disse que a polícia militar não prende o cidadão caso o mesmo não seja pego em 
flagrante, apenas é feito os procedimentos cabíveis como encaminhamento para o ministério 
público, e o mesmo será liberado e ficará aguardando.  Relatou que a UNISEG é um 
aperfeiçoamento da polícia de gestão e que os comandantes tem que ter um perfil muito bem 
selecionado. O tenente Marcos Paulo encerrou sua palestra dizendo que quando foi escolhido para 
vir para Sobral fez exigência de ele mesmo escolher sua equipe, pelo fato de existir policiais 
corruptos, pois o trabalho sempre tem que ser respeitando os cidadãos, agir sempre com 
profissionalismo. O presidente Francisco Silva agradeceu a presença do tenente Marcos Paulo.  
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, 03 de Outubro de 2018.  
 
 
 
 
 
 

 

 


