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

 
Aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezenove (29/05/2019) 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 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: Brígida Early Lima Pereira; (REPRESENTANTES DA SECRETARIA DOS 
DIREITOS HUMANOS); Titular: Heliandra Linhares Aragão; (REPRESENTANTES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE); ENTIDADES E USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: Suplente: 
Gerson Clésio Lima Sousa (REPRESENTANTE DA SAFS); Suplente: Ana Jéssica do 
Nascimento; (REPRESENTANTE DO ITJ); As pautas da reunião constaram dos seguintes itens: 1- 
INFORMES; 2-DEFINIR ENCAMINHAMENTOS DA SEMANA 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  Ana Jéssica do ITJ a qual falou que sábado dia 
01/06/2019 terá um espetáculo cultural com apresentação de dança com os alunos do ITJ no teatro 
São João às 19 horas  a entrada será um kilo de alimento. Logo em seguida o Presidente Chiquinho 
informou que dia 04 de junho 2019 acontecerá no centro ESUN um seminário sobre o programa de 
promoção e proteção aos defensores dos direitos Humanos é um evento do governo do estado, 
convite está sendo feito ao centro pop, pois defende os direitos Humanos, informou também que dia 
11/06/2019 iniciará um curso de extensão de 120 horas em direitos Humanos pela Universidade 
Vale do Acaraú. O próximo a se manifestar foi o Conselheiro Gerson onde o qual falou que na 
SAFS acontecerá hoje dia 29/06/2019 a coroação de Nossa Senhora na unidade da SAFS. Logo 
após os informes foram repassadas as programações da semana de prevenção às drogas onde ficou 
decidido que a logomarca da Semana será: “O papel da Família na prevenção: cuidado e 
recuperação ao uso abusivo de drogas”. A semana será iniciada dia 24/06/2019 com divulgação nas 
rádios sobre as atividades a serem realizadas, serão realizadas atividades descentralizadas nas 
unidades básicas de saúde da família com o tema da semana, dia 26/06/2019 acontecerá o seminário 
de prevenção às drogas no Auditório de Centro de Convenções de Sobral e dia 27/06/2019 será 
realizado um sarau da prevenção às 19 horas na feirinha da Praça São João. Encerrando a Semana 
com uma roda de conversas com os usuários do centro pop. Ficando encaminhadas para ser fechada 
toda a programação da semana de prevenção às drogas na próxima reunião ordinária a ser realizada 
dia 19 de Junho de 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, 29 de Maio de 2019.   
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