
Ata da Reunião Ordinária  do Conselho Municipal  de  Políticas  Públicas  Sobre Drogas  de
Sobral – 2018
Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (29/08/2018) 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;  Suplente: Brigida
Earlay  Lima  Pereira  (secretaria  dos  direitos  humanos);  Titular:  Heliandra  Linhares  Aragão
(Secretaria de Saúde); Suplente: Morgiana Aparecida Monte de Souza (Secretaria da Segurança e
Cidadania);  Titular: Ana Maria  Serra Dias  (Secretaria  da  Cultura  e  esporte)  ENTIDADES E
USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL:  Titular: Luisiany Prado Mouta (Fazenda Esperança/São
Bento); Titular: Ana Jéssica do Nascimento (Instituto Teias da Juventude); Titular: Maria Ivone
dos Santos; Suplente: Ivania Maria de Sousa; Suplente: Tamiles Mesquita de Medeiros Lima
(Casa Belém);  Titular: José  Ricardo dos  Santos  (Comunidade shalom). As  pautas  da  reunião
constaram dos seguintes itens: 1– INFORMES; – 2. AVALIAÇÃO DO CHITÃO DO COMAD NA
FAZENDA ESPERANÇA; - 3.DEVOLUTIVA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA
SOBRE  DROGAS;  4- DEVOLUTIVA  DO  OFÍCIO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO;  -5.
CONSTRUÇÃO DO CALENDÁRIO DA REUNIÃO DO COMAD DO 2º SEMESTRE E DE VISITAS
AS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.   A reunião teve inicio com a acolhida dos
presentes, e apresentação da nova conselheira Ana Maria, e da substituição da Conselheira Wigna,
substituída então pela  representante da secretaria de Saúde, Heliandra no ensejo foram dadas as
boas  vindas.   Em seguida  a  conselheira  Ivania  leu  uma mensagem de  Reflexão.  O Presidente
Francisco Silva de Sousa solicitou que todos fizessem uma breve apresentação, apresentou a nova
secretária administrativa, Maria de Jesus. Logo após as apresentações foram repassado os informes
do dia, onde o conselheiro Ricardo, falou sobre a copa shalom  de 21 à 23 de setembro 2018 que
acontecerá no Ginásio Poliesportivo Dr Plínio Pompeu. A conselheira Morgiana falou sobre a jovem
guarda, um novo projeto que foi implantado pela secretaria de Segurança relatou que o público vive
uma  situação  de  vulnerabilidade  ademais  disse  que  conseguiram  apoio  do  pastor  Erick  para
conseguir resgatar jovens das drogas, informou que em novembro a porta de entrada para o projeto
será os Crass. Em seguida a Conselheira Ivania falou sobre o trabalho que está em destaque na casa
Belém onde está sendo oferecidos cursos de salgados. Em seguida a Conselheira Ivone falou sobre
o chitão da Fazenda Esperança que foi bastante proveitoso e divertido. Heliandra  falou  sobre as
vagas disponíveis no município para tratamento das drogas e quais unidades oferecem acolhimento
para  o  público  em  geral.  A conselheira  Ana  Maria  informou  que  todas  as  quintas  feiras  são
oferecidos cursos de redução de danos na estação da Juventude no Novo Recanto. O Presidente
sugeriu a  casa Belém participar  da mesa redonda sobre os  retrocessos  da população LGBT no
Auditório do Cerest às 14 horas dia 29/08/2018 Ainda em fala o presidente relatou que participará
do I Forúm comunitário do selo UNICEF município aprovado. O presidente Chiquinho falou que é
muito importante que todos os Conselheiros participem desses momentos. Em seguida apresentou o
plano Municipal de políticas públicas sobre drogas, disse que foi realizado um Seminário no Cetred
em 2015 e 2016 sobre tratamento recessão cuidado e repressão ao tráfico, e lá saiu um documento
para normatizar  todas as instituições que tratam serviço de recuperação sobre drogas. Informou que
tem um grupo de trabalho na Escola de Saúde da Família e quem está coordenando são: (Márcia
Santos, Suenia, Conceição, Ana Jéssica,Claudine,Chiquinho e Wigna). Relatou sobre as diretrizes
das políticas de prevenção, ademais as comunidades terapêuticas precisam seguir um padrão. Disse
que  toda  comunidade  precisa  cumprir  a  norma  RDC  29.  A conselheira  Milla  falou  sobre  a
importância da fiscalização na instituição, o conselheiro Ricardo também enfatiza a importância das
fiscalizações  e  o  monitoramento  das  câmeras  técnicas,  relatou  que  o  comad  tem  o  papel
fundamental do acompanhamento as comunidades terapêuticas. A conselheira Brigida enfatizou a
importância  das  fiscalizações.  Logo  após  o  presidente  Chiquinho  apresentou  as  diretrizes  e  a
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prevenção diversificada do plano Municipal. A conselheira Ivania falou sobre a prevenção do tráfico
de drogas. O presidente Chiquinho relatou que o papel do Comad não é fazer tratamento, prevenção
ou tirar o jovem da boca de fumo, disse que isso refere à indiligência da polícia. Disse que quem
deve  fazer  o  trabalho  preventivo  é  a  polícia  e  o  poder  judiciário,e  que  o  papel  do  Comad  é
formulação de políticas,  controle  social  e  formentar  representatividades.  O presidente Francisco
silva de Sousa falou sobre um Ofício recebido pelo Ministério Público solicitando requisições de
informações  de  documentos  se  há  algum  acompanhamento  às  comunidades  terapêuticas  do
Município de sobral pelo Comad, relatou informando que o acompanhamento se dar através de um
questionário enviado para as comunidades terapêuticas responderem e assinarem após as visitas. O
regimento diz  que as  visitas  são anuais.  Finalizando as falas ficou decidido que Heliandra iria
assumir a Vice-presidência do Conselho Municipal de Políticas sobre drogas de Sobral Comad. Foi
realizado o  calendário  das  reuniões  do segundo semestre.  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, 29 de Agosto de 2018. 


