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

 
Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove (20/02/2019) as quatorze horas, na Sala 
05 no prédio do antigo Fórum situado à rua Anahid de Andrade s/n Centro, Sobral ce, realizou-se a 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE DROGAS DE SOBRAL – COMAD. Estavam Presentes os Conselheiros: SEGMENTO 
DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: Brígida Early Lima Pereira; (Secretaria dos Direitos 
Humanos); Titular: Heliandra Linhares Aragão; (Secretaria de Saúde); Titular: Ana Maria Serra 
Dias (Secretaria da Cultura e Esporte); ENTIDADES E USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: 
Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa (Safs); Suplente: Ana Érika do Nascimento Pinto (Instituto 
teias ITJ); Suplente: Roberta kele Mesquita de Medeiros (Associação de usuários de saúde 
mental). As pautas da reunião constaram dos seguintes itens: 1- INFORMES; 2-DEVOLUTIVA 
DA REUNIÃO DAS COMISSÕES; 3-APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO DAS VISITAS 
TÉCNICAS. 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 Ana Maria que informou sobre a 
noite cultural que acontecerá na quinta feira dia 28 de fevereiro na comunidade do recanto disse que 
terá várias apresentações como danças, teatros com o tema abordagens da gravidez na adolescência. 
O próximo a se manifestar foi o Conselheiro Gerson que falou sobre a feirinha a ser realizada dia 22 
de fevereiro com o tema empreendedorismo, será na sede da Safs. Em seguida a Conselheira Kele 
falou sobre um seminário de saúde mental a se realizar dia 13 de março no lar de Ester. Informou 
ainda sobre a abertura dos cursos que estão sendo oferecidos aos internos. A conselheira Brígida 
falou sobre as palestra que estão acontecendo no centro pop. A Conselheira Jéssica informou sobre 
o torneio Inter territorial com jovem aprendiz do projeto ITJ que aconteceu na escola Maria Dias e 
disse que está preparando a paixão de Cristo com os alunos do projeto, data a ser definida, falou 
ainda sobre a ação que estão realizando do projeto manter a cidade limpa. Logo em seguida a 
Conselheira Heliandra falou sobre as atividades que estão acontecendo no Caps ad e que está 
funcionando normalmente todos os dias, com exceção da quinta feira, disse que estão junto com a 
equipe do centro pop e com uma parceria do trevo de quatro folhas e o centro de referência da 
mulher. Logo após os informes a Conselheira Heliandra falou sobre o instrumento das visitas as  
comunidades terapêuticas, informou as entidades a serem visitadas, que será as governamentais e 
não governamentais. A Conselheira Brígida sugeriu que fosse criado outro instrumental para as 
comunidades individuais, e que seja feito um momento com a RDC, para ser facilitado às visitas. 
Logo após a Conselheira Érica falou sobre o encontro que aconteceu com a comissão da Câmara 
Técnica de Comunicação e Ouvidoria, relatou que a comissão irá atualizarr a página do Comad nas 
redes Sociais mantendo as informações atualizadas. Ficou então para próxima reunião a criação de 
um instrumento individual para as visitas das comunidades terapêuticas, a Conselheira kele relatou 
que para a próxima reunião irá apresentar a RDC sobre as comunidades terapêuticas.   Nada mais 
havendo a ser tratado, vice-presidente, Heliandra Linhares Aragão, 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, 20 de Fevereiro de 2019.  
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